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O
que as impres-

soras precisam

são de tecnolo-

gias e métodos

modernos de

limpeza que atendam aos re-

gulamentos ambientais e de

segurança industrial cada

vez mais rigorosos e sigam a

ideia de proteção ambiental

sustentável.

MÉTODOS DE LIMPEZA

Os resíduos de tinta nas

peças da prensa são dissol-

vidos quimicamente ou des-

truídos pela ação do agente

de limpeza e, em seguida, re-

movidos pela força mecânica

do jato ou spray de alta

pressão. Os detergentes

adequados incluem solven-

tes, agentes alcalinos à base

de água ou produtos de lim-

peza especiais. O tipo de

equipamento de limpeza e a

tecnologia de limpeza são

determinados pela forma e

quantidade das peças a se-

rem lavadas e pelo tipo de

sujeira. A combinação perfei-

ta de agente de lavagem e

tecnologia de limpeza garan-

te que os resíduos sejam dis-

solvidos e removidos das su-

perfícies de forma rápida e

eficiente.

RECUPERAÇÃO DO AGENTE

DE LAVAGEM USADO

POR DESTILAÇÃO

Após a lavagem, o agente

de lavagem contaminado é

vaporizado na unidade de

destilação com o auxílio da

moderna tecnologia de aque-

cimento. Os vapores se li-

quefazem no condensador e

o destilado flui para um reci-

piente separado. Os sólidos

que permanecem na caldeira

de destilação são descarre-

gados no final da destilação

e eliminados de acordo com

os regulamentos aplicáveis.

Os equipamentos de últi-

ma geração incluem células

de carga que pesam o meio

na caldeira de destilação;

Processados por um sistema

de controle inteligente, os si-

nais dessas células forne-

cem informações importan-

tes do processo e permitem

um processo de destilação

totalmente automatizado.

A destilação reduz muito

a quantidade de resíduos a

serem descarregados. Mais

de 90% do agente de lava-

gem original pode ser recu-

perado e reintroduzido no

processo de limpeza. A alta

taxa de recuperação, o forne-

cimento de detergente limpo

com requisitos mínimos de

transporte e a quantidade

muito baixa de resíduos des-

cartáveis são fatores impor-

tantes que contribuem para t

o proteção ambiental ativa.

CONCLUSÃO

A necessária melhoria na

proteção do clima e no con-

trole da poluição exige um

uso mais restrito de substân-

cias e processos que produ-

zem emissões. Na indústria

de impressão, os esforços

para fazer isso se concen-

tram na tecnologia usada pa-

ra limpar as peças da impres-

sora.

Usado em conjunto com o

equipamento de limpeza au-

tomática, os sistemas de tra-

tamento e recuperação for-

mam um circuito fechado e

garantem uma proteção am-

biental mais eficaz e melhor

proteção da saúde dos ope-

radores do equipamento.

Um revolucionário siste-

ma de corte digital totalmen-

te automático que permite

puncionar, cortar, semi-cor-

tar, vincar e estirar, com a

máxima precisão e de forma

automática.

Os novos equipamentos

IECHO PK 1209 PRO e IE-

CHO PK 1209 PRO MAX

possuem uma mesa mais

ampla permitindo uma área

de corte de até 1200x900cm

e permitindo cortar substra-

tos de até 10mm de espes-

sura. Como os modelos an-

teriores, possui sistema de

alimentação au-

tomática com

ventosas e

saída automá-

tica para o

empi lhador

que torna to-

do o proces-

so de corte e acabamento

praticamente autônomo.

Também possui um sistema

de leitura de código QR que

permite trocar a matriz sem

ter que tocar na tela.

O sucesso deste

equipamento PK

IECHO é, além

da automação, a

sua versatilidade, pois per-

mite realizar inúmeras apli-

cações sobre uma infinidade

de substratos, tanto em tira-

gens longas como curtas

com velocidade de corte de

até 1 m / segundo.

Possui ainda ferramen-

tas de microperfuração, lâ-

minas multiangulares, corte

em V para embalagem e ro-

das de vincar de diferentes

espessuras para proporcio-

nar o vinco perfeito de acor-

do com o material.

Sistemas de limpeza com eficiência

energética na indústria gráfica

Brigal lança novo modelo IECHO PK
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D
esde 2010, a
campanha Two
Sides tem influen-
ciado com suces-
so a mudança ou

remoção de alegações am-
bientais enganosas em mais
de 700 organizações, incluin-
do grandes corporações ao
redor do mundo.

Com enormes pressões
para reduzirem seus custos,
bancos, empresas de teleco-
municações, fornecedores de
serviços públicos e até orga-
nizações governamentais
estão cada vez mais focados
em induzir seus clientes a op-
tarem pela comunicação digi-
tal em lugar do papel. Reduzir
despesas é uma estratégia
legítima. No entanto, frequen-
temente, as mensagens aos
clientes tentam mascarar es-
sa motivação justificando a
mudança com apelos de mar-
keting ambiental infundados,
como "Go Green - Go Paper-
less" e "Escolha o faturamen-
to eletrônico e ajude a salvar
uma árvore".

"Essas alegações são en-
ganosas e constituem o que
se conhece como 'greenwas-
hing'.  Violam regras estabe-
lecidas de marketing ambien-
tal e são extremamente preju-

diciais para uma indústria que
tem um histórico ambiental
sólido e em constante melho-
ria", esclarece  Jonathan Ta-
me, diretor administrativo de
Two Sides UK. "Na verdade,
a produção de celulose, pa-
pel, cartão e papelão impul-
sionam o cultivo de árvores e
o crescimento de longo prazo
das florestas por meio do ma-
nejo sustentável. Muitas das
organizações que aborda-
mos no combate ao green-
washing ficam surpresas ao
saber que as florestas euro-
peias têm crescido 1.500
campos de futebol todos os
dias".

No Brasil, todos os dias,
as indústrias de base florestal
- incluindo os produtores de
celulose - plantam o equiva-
lente a 500 hectares com no-
vas árvores. Globalmente,
em 2020, Two Sides abordou
320 organizações que faziam
declarações enganosas so-
bre o papel. Até agora, 134
delas removeram essas men-
sagens de suas comuni-
cações e Two Sides continua
a abordar as demais. As or-
ganizações estavam em toda
a Europa, América do Norte e
do Sul, África do Sul, Austrá-
lia e Nova Zelândia. Isso ele-

va o total para 710 empresas
que removeram declarações
enganosas de greenwashing
desde o início da campanha,
em 2010.

Em 2020, na Europa, 106
empresas removeram argu-
mentos infundados sobre pa-
pel, incluindo EDF energy,
Eon, Marks and Spencer,
Sparkasse, Volksbank-Raif-
feisenbank, BHV / Le Marais
e SNCF. No Brasil foram
abordadas 53 empresas, das
quais 22 já mudaram suas
mensagens.

"Greenwashing é um pro-
blema sério para o nosso se-
tor e que tem crescido  de for-
ma preocupante, impulsiona-
do pelas atuais pressões
econômicas", diz Tame. De-
vido ao enorme alcance de
algumas dessas organi-
zações, suas alegações in-
fundadas têm um efeito preju-
dicial na percepção do consu-
midor sobre o papel e ame-
açam um setor que emprega
1.096.000 pessoas em mais
de 115.700 empresas na UE
e no Reino Unido. É por isso
que a campanha anti-green-
washing continua a ser uma
prioridade para Two Sides, e
continuaremos a incentivar
as empresas a rejeitar o uso

de alegações ambientais in-
fundadas e enganosas sobre
a eliminação do papel em to-
das as suas comunicações.

O Brasil é o maior expor-
tador de celulose do mundo e
destaca-se pela grande pro-
dutividade e competitividade
das suas empresas. O setor é
responsável por centenas de
milhares de empregos. Tudo
isso a partir do uso exclusivo
de árvores cultivadas e da
preservação de matas nati-
vas em níveis que superam
as exigências legais.

"Somos gratos pela coo-
peração de centenas de or-
ganizações que mudaram ou
eliminaram as alegações de
greenwashing de suas men-
sagens e também às muitas
partes interessadas da indús-
tria e cidadãos que aponta-
ram casos de greenwashing
à Two Sides", conclui Tame.

Two Sides continua a
abordar ativamente as princi-
pais organizações que estão
enganando os consumidores
ao usar declarações ambien-
tais infundadas sobre o uso
de papel.

Notificações de  casos de
greenwashing podem ser en-
caminhados  para:
twosides@twosides.org.br

Campanha global anti-greenwashing de Two Sides

710 empresas removeram

declarações enganosas anti-papel

Michael Ollitervo-Murphy
Diretor de Sucesso do Cliente EMEA da Esko

A Esko nominó a Michael Ollitervo-Murphy como Diretor Sénior de Sucesso do Cliente EMEA.
Ao juntar-se à Esko com mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento da experiência do clien-

te e estratégia de negócio nas indústria de software, serviços financeiros e telecomunicações, Michael vai
assumir a responsabilidade geral na organização de serviços de software para fornecedores de embala-
gens na região EMEA. As suas funções incluem a gestão da implementação de software, formação, as-
sistência remota, assistência eletrónica, serviços de soluções e operações de sucesso do cliente.
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O
s códi-
g o s
Q R ,
c o m -
postos

de pontos pretos
dispostos em um
quadrado sobre um
fundo branco, exis-
tem há mais de
duas décadas, mas
a pandemia de CO-
VID-19 os tornou
mais populares do
que nunca. Isso é
indicado por vários
estudos, como o
que entrevistou cidadãos dos
Estados Unidos e de vários
países europeus e constatou
que 82% os usaram alguma
vez e 72% o fizeram no último
mês.

"Eles já eram usados,
mas não tantas pessoas co-
mo agora, ou pelo menos não
com tanta frequência. O bo-
om tem sido causado pelo
acesso aos cardápios da
indústria hoteleira ", explica
Jordi Serra, professor de
Ciência da Computação, Mul-
timídia e Estudos de Teleco-
municações da Universidade
Aberta da Catalunha (UOC),
que considera que sua gran-
de vantagem é a" facilidade
"De uso em momentos em
que o contato tátil pode repre-
sentar um risco à saúde. Po-
demos consultar as comidas
e bebidas em um bar, aces-
sar as ofertas de um No esta-
belecimento, cadastre-se em
uma página da web cujo con-
teúdo nos interessa ou ainda
acesse uma plataforma de
pagamento para uma com-
pra.

Mas escanear esses códi-
gos com seu celular também
pode causar fraudes ou rou-
bo de dados. "Redirecionam
para páginas web de entida-
des bancárias fraudulentas,

que são cópias das
reais, e obtêm os
dados para poder
entrar e roubar din-
heiro, ou para re-
des sociais, nas
quais podem fazer-
se passar por nós
e pedir um resgate
para devolução
controle das con-
tas, por exemplo ",
avisa a professora,
ressaltando que o
problema de segu-
rança com esse ti-
po de tecnologia é

que" não dá para ver o que
ela representa.

DICAS PARA EVITAR GOLPES
O que os códigos QR fa-

zem é nos direcionar para
uma URL, ou seja, para um
endereço de internet, e é aí
que pode estar o problema.
"Devemos ter cuidado na
sua utilização e desconfiar
se não tivermos a certeza de
que o QR foi gerado pelo
proprietário das instalações
ou pela entidade correspon-
dente", avisa Serra, que
também dá conselhos para
evitar este tipo de fraude. O
primeiro é o local onde esses
símbolos são encontrados.
"É preciso desconfiar total-
mente de quem está em lu-
gares acessíveis a todos,
pois os cibercriminosos po-
dem facilmente ter colocado
um QR", explica o professor
da UOC, que indica a dife-
rença que o QR está dentro
de uma sala ou no caixa de
um banco no rua. Por outro
lado, devemos verificar a su-
perfície onde está impresso,
para descartar que tenham
colado ou colocado um pa-
pel com outro código por ci-
ma. E por último, avisa, te-
mos que configurar o celular
para que ele não abra o en-

dereço da web ou um aplica-
tivo "diretamente". O profes-
sor lembra que a câmera po-
de ser configurada para per-
guntar ao usuário antes de
abrir o conteúdo do código
para ver o endereço. "Se
percebermos que a URL não
está correta ou não é .es, por
exemplo, não devemos abrir
o conteúdo", recomenda.

Os dados apontam que
bares e restaurantes são os
locais onde esses códigos
são mais utilizados, com 44%
dos pesquisados, enquanto
32% no comércio. Embora 7
em cada 10 cidadãos consi-
derem que estes códigos c
facilitam a "vida", o mesmo
número admite estar "preocu-
pado" com a possibilidade de
fraudes. A privacidade é o
que mais desperta preocu-
pação em mais da metade
das pessoas que participa-
ram do estudo, embora 33%
digam que se sentem "abso-
lutamente seguros".

Ataques por meio dessa
tecnologia foram registrados
em diferentes partes do
mundo. Já em 2019, antes
da pandemia, o Laboratório
de Pesquisa da ESET Latin
America alertava que as
contas do WhatsApp haviam
sido sequestradas por meio
de um código QR "e tinham
acesso a todos os contatos,
arquivos e conversas da
conta da vítima". Porque pa-
ra usar este aplicativo no
computador, um símbolo
deste tipo é usado que os ci-
bercriminosos usavam para
roubar dados.

O uso massivo derivado
da crise de saúde causará,
segundo especialistas, mais
crimes desse tipo. A vice-
presidente da empresa de
software Mobileiron, Becca
Chambers, aponta em artigo
que os riscos desses códi-

gos são "muitos e variados"
e alerta: "Precisamos estar
atentos a eles porque todos
nós os escaneamos". Ela e
ela acrescenta: "Eles vão
continuar a crescer em po-
pularidade e temos que pre-
sumir que os hackers vão ti-
rar proveito de suas falhas
de segurança e usá-los para
organizar ataques."

ELES AJUDARAM A PARAR O

CORONAVÍRUS

Mas nem tudo é perigoso,
mas esses códigos evitaram
o contato físico e as superfí-
cies e, assim, tornaram a vida
de muitas pessoas mais se-
gura e até ajudaram na de-
tecção do coronavírus. Na
China, mais de 90% da popu-
lação usava um sistema de
código de cores para monito-
rar o COVID-19 e também
era aplicado para transporte,
em restaurantes ou elevado-
res, bem como para facilitar o
acesso a locais como a Dis-
neylândia ou para pagar im-
postos.

O criador dessa tecnolo-
gia, nascido há mais de duas
décadas, Masahiro Hara, fi-
cou "surpreso" que seu códi-
go seja usado "para melhorar
a segurança das pessoas".
Em entrevista, ele reconhece
que foi criado com foco na
economia: "Nunca pensamos
que pudesse ser usado para
algo assim". Mas o fato é que
a pandemia causou um au-
mento que continuará ao lon-
go do tempo, segundo espe-
cialistas. Os dados do Google
Trends entre abril e junho
deste ano mostram como os
conceitos relacionados a es-
ses códigos cresceram mais
de 200% e a previsão do
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) é de que esse setor
cresça, até 2027, em média
8,7 %.

Dicas para usar códigos QR com segurança

Jordi Serra

Professor dos

Estudos de Ciência

da Computação,

Multimídia e

Telecomunicações

da UOC.
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D
evido aos suces-
sos cada vez
mais tangíveis da
transformação da
empresa e à

crescente demanda da China
e da Europa, a Heidelberg
está aumentando sua meta
de desempenho operacional
para o ano financeiro de
2020/21 como um todo. A
empresa prevê que a sua
margem EBITDA, excluindo o
resultado da reestruturação,
cresça cerca de 7%, embora
a pandemia do coronavírus
possa levar a uma queda nas
vendas, de 450 milhões de
euros para 500 milhões em
relação ao ano anterior (€
2.349 milhões ) Anteriormen-
te, a Heidelberg já havia ante-
cipado uma margem EBITDA
que, em seu nível mais baixo,
seria igual à do ano passado,
em 4,3%. Também é um sinal
encorajador para os próximos
meses que os volumes de im-
pressão entre os clientes da
Heidelberg quase atingiram
os níveis do ano anterior,
com o volume de impressão
no setor de embalagens ultra-
passando os níveis anterio-
res.

Mais uma vez, no terceiro
trimestre, as numerosas me-
didas do programa de trans-
formação lançadas em março
do ano passado mais do que
compensaram o efeito negati-
vo sobre os lucros, devido ao
início da pandemia. Com is-
so, após nove meses do
exercício fiscal de 2020/21
(1º de abril a 31 de dezembro
de 2020), o resultado opera-
cional, incluindo os efeitos
das medidas implementadas,
foi superior ao mesmo perío-
do do ano anterior. Adicional-
mente, no período analisado,
foi registado um resultado lí-
quido ligeiramente positivo

após impostos e a dívida fi-
nanceira líquida foi significati-
vamente reduzida.

OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
QUE GARANTEM O FUTURO DA

HEIDELBERG

Ao longo deste ano, a Hei-
delberg atingiu vários marcos
em sua estratégia com a in-
tenção de salvaguardar o fu-
turo da empresa de forma
sustentável, incluindo:

l Reorganização do pla-
no de pensões da empresa
na Alemanha, que reforçou

os resultados e o património
líquido com um lucro de 73
milhões de euros.

l Concentrando-se em
suas atividades principais e
vendendo a subsidiária belga
CERM, bem como o centro
de produção belga de produ-
tos químicos de impressão,
um lucro total de eliminação
de € 19 milhões foi alcança-
do.

l Interrupção de linhas de
produtos não rentáveis e que
anteriormente prejudicavam
o resultado, no valor aproxi-

mado de 50 milhões de euros
por ano.

l Reembolso antecipado
da obrigação de empresa,
que vai pagar o resultado fi-
nanceiro de 12 milhões de
euros por ano.

l Cortar cerca de 1.600
empregos em todo o mundo
até 2023 (1.000 dos quais
serão eliminados durante es-
te exercício), uma medida
que foi acordada com os re-
presentantes dos trabalhado-
res e está sendo implementa-
da sob todas as medidas so-
ciais necessárias. Juntamen-
te com economias sustentá-
veis adicionais em custos de
material e pessoal, esta re-
dução resultará em econo-
mias de mais de 170 milhões
de euros para o exercício de
2022/23.

l Venda de propriedades
em Wiesloch-Walldorf e Print
Media Academy em Heidel-
berg por um preço de compra
de mais de 60 milhões de eu-
ros como parte de uma es-
tratégia de otimização estru-
tural e de instalações.

l Acertar uma joint ventu-
re de produção com a empre-
sa chinesa Masterwork
Group, que está criando
oportunidades na Ásia e ofe-
recendo uma rentabilidade
muito melhor.

l Dobrando a capacidade
de produção das Heidelberg
Wallboxes, as estações de
recarga para carros elétricos,
até abril de 2021.

A venda do Grupo Gallus,
que não saiu conforme plane-
jado no final de janeiro de
2021, apesar de ter um con-
trato de compra válido, está
atrapalhando as perspectivas
positivas. No entanto, isso
não está gerando limitações
quanto à projeção de resulta-
dos do exercício em curso.

Heidelberg aumenta margem alvo para 2020/21
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S
e pudés-
s e m o s
comparar
a nossa
g r á f i c a

ou empresa de co-
municação visual a
um corpo humano,
poderíamos dizer
que o setor de Ven-
das é um dos
órgãos mais vitais
desse corpo. Afinal,
sem Vendas tería-
mos uma empresa
asfixiada, próxima à
falência.

E uma das gran-
des questões para
qualquer empresário do setor
é: Como vender mais? Como
faço para encontrar clientes
com interesse em fazer letrei-
ros, sinalizações, serviços
gráficos, etc? Separei abaixo
algumas dicas, ações práti-
cas, que podem ajudar o seu
negócio. Espero que goste.
Se você quer saber como ven-
der mais, acompanhe as dicas
que trouxemos no post!

1. OBSERVE SUA CARTEIRA DE

CLIENTES, VERIFIQUE OS ATIVOS

E INATIVOS

Muitas vezes, quando pen-
samos em vender mais, a pri-
meira coisa que vem a nossa
a mente é a busca de novos
clientes. E não tem problema
nenhum nisso, a grande
questão é: será que já esta-
mos explorando todo o poten-
cial dos clientes que estão em
minha carteira? Vamos pen-
sar no seguinte: esse cara
que já é cliente na sua empre-
sa já te conhece, conhece a
qualidade do seu material, sa-
be que você entrega no prazo,
ele até mesmo já tem salvo a
sua conta corrente ou o mais
moderno PIX pra transferên-

cia. Sem dúvidas,
será uma nego-
ciação mais rápida.
Por isso, explore
todas as possibili-
dades deles, en-
xergue as necessi-
dades desse clien-
te e coloque na
mesa tudo que sua
empresa pode
ajudá-lo.

Com o grande
leque que as em-
presas de comuni-
cação visual têm
em seu portfólio,
não tenho dúvidas
que oportunidades

virão. Não se esqueça
também de observar em sua
carteira os clientes inativos,
aqueles que já não compram
de você há algum tempo. Mas
por quê? Porque muitas vezes
ele deixou de comprar de
você por um motivo bobo e
você simplesmente não foi lá
perguntar o que aconteceu,
muitas vezes você deu uma
brecha e seu concorrente foi
lá e abocanhou. Revisite es-
ses caras, telefone, se reco-
necte com eles, pode ter cer-
teza que você encontrará uma
mina de ouro para novas ven-
das.

2. UTILIZE AS MÍDIAS SOCIAIS DE

MODO PROFISSIONAL E

MANTENHA UM FORTE VÍNCULO

COM SEU CLIENTE

Sabemos o quanto o mun-
do online acelerou nos últimos
anos, em especial do início da
pandemia para cá. Pessoas
que só faziam transações por
bancos físicos ou só faziam
compras na loja física, agora
estão migrando para o mundo
online. Isso é até mesmo as-
sustador para alguns, e de-
monstra a necessidade clara

de nos estabelecermos como
empresa no mundo virtual.

É óbvio que a venda pre-
sencial não deixará de existir.
Por outro lado, se quer poten-
cializar as vendas da sua em-
presa, você precisa se estru-
turar no universo online. Utili-
zar sites como Facebook, Ins-
tagram, dentre outros, pode
lhe trazer bons resultados. Ao
passo que você cria a sua
conta, mostra o dia a dia da
sua empresa, publica cons-
tantemente conteúdo relevan-
te e consegue direcionar isso
para o seu público-alvo, você
terá bons resultados, abrirá
novas possibilidades de negó-
cios. Por meio da internet,
conseguimos ter uma relação
de proximidade com o consu-
midor.

l Um site responsivo é
aquele preparado para rece-
ber usuários que estão aces-
sando a internet via dispositi-
vos móveis, como tablets e
smartphones;

l Já o WhatsApp Busi-
ness permite que você venda
como se estivesse conversan-
do com um amigo, pelo pró-
prio app.

3. OFEREÇA ATENDIMENTO

PERSONALIZADO

O atendimento personali-
zado tornou-se realidade e
não é mais um "diferencial"
entre as empresas.

Por isso, uma dica de co-
mo vender mais é prezar pela
comunicação humanizada:

l Chame seu cliente pelo
nome quando mandar e-
mails, SMS e até mesmo
quando estiverem juntos pes-
soalmente;

l Esteja disponível para
atendê-lo quando necessário;

l Mantenha seus dados
de cadastro atualizados;

Novamente, a globali-
zação permite que pequenas,
médias e grandes empresas
ajam dessa forma e atraiam a
atenção do comprador.

4. UTILIZE A VENDA

RECORRENTE E NÃO SE ESQUEÇA

DO PÓS-VENDA

Existem empresas que
precisam de produtos ou ser-
viços mensalmente, ou até
mesmo semanalmente, por
exemplo, indústrias que ad-
quirem rótulos de adesivo, su-
permercados com novos fol-
hetins e diversos outros exem-
plos. O que falta para você
buscar clientes com esse per-
fil? O que você está fazendo
para fidelizar os que já tem
carteira? São clientes que pre-
cisam de um atendimento
Premium, pois facilitam a vida
do vendedor e ajudam a ven-
der mais. Venda realizada?
Ótimo. O próximo passo é fa-
zer com o que o cliente per-
maneça contigo, consumindo
seus produtos e serviços.

A fidelização é um passo
fundamental para quem quer
vender mais. Uma maneira de
fazer isso é investindo em um
bom pós-venda. Afinal, o
cliente volta quando encontra
o que procurava e quando se
sente bem atendido. Entre em
contato com o cliente e certifi-
que-se de que o produto ou
serviço adquirido atendeu
suas expectativas. O cliente
está mais exigente e descon-
fiado daquilo que compra. Ho-
je ele tem a informação na pal-
ma da mão, cabe a você estar
bem preparado e desenvolver
um bom relacionamento com
os seus clientes. Seguindo es-
sas dicas, aplicando no seu
negócio, tenho convicção que
você, meu amigo, vai vender
todos os dias.

Estratégias para Vender Mais

Por Israel Nunes 

Fundador do Sales

Experience DAY e

do CV360,

Empreendedor,

Especialista em

Networking e

Vendas.
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A
indústria
g r á f i c a
tem uma
l o n g a
h is tó r i a

de inovação tec-
nológica, mas
também uma histó-
ria de processos
manuais complexos
e gargalos na pro-
dução. A venda de
um emprego é a
ponta do iceberg em
uma longa série de etapas
que atingem todos os palitos
da infraestrutura empresarial
e produtiva. Os detalhes do
puContact começam com a
coleta de especificações de
trabalho para garantir que
substratos, tintas e outras
matérias-primas estejam dis-
poníveis. As etapas envolvi-
das no planejamento de recur-
sos estão se tornando cada
vez mais importantes, en-
quanto a taxa de mudança
nas ferramentas de software
disponíveis é mais rápida do
que nunca.

Os clientes do KODAK
PRINERGY Workflow usam
esses processos todos os
dias para inserir o trabalho,
prepará-lo para impressão e
entregá-lo aos clientes. Eles
também precisam coletar
mais dados para garantir que
todo o trabalho seja cobrado,
gerenciar as solicitações de
mudança e garantir que o cus-
to do produto final não exceda
o preço acordado. A boa notí-
cia é que, há vinte anos, os
usuários do PRINERGY estão
na vanguarda da criação de
fluxos de trabalho automatiza-
dos que proporcionam a máxi-
ma eficiência. A automação
baseada em regras, junta-
mente com o desenvolvimen-

to contínuo de
funções de planeja-
mento, gerencia-
mento de sistema
de impressão e tro-
ca de dados, tor-
nam o PRINERGY
essencial no mer-
cado de fluxo de
trabalho altamente
competitivo.

A Kodak enten-
de que o cresci-
mento do negócio

de impressão exige muito tra-
balho. É preciso estratégia,
planejamento e busca por ca-
da gota de eficiência, e é por
isso que a Kodak trouxe a pla-
taforma PRINERGY para a
nuvem em 2019. A plataforma
KODAK PRINERGY On De-
mand foi a primeira etapa no
desenvolvimento de um ecos-
sistema baseado em nuvem
projetado para ajudar os im-
pressores a gerenciar sua pro-
dução e negócios. PRI-
NERGY On Demand é cons-
truído na infraestrutura robus-
ta do Microsoft Azure e é a
prova de que a automação po-
derosa pode ser eficiente, for-
necer dados que melhoram o
gerenciamento de custos e
operar na nuvem.

Também é comprovado
pela plataforma de fluxo de
trabalho KODAK PRINERGY
- construída ao longo de anos
ajudando as impressoras a
definir fluxos de trabalho que
otimizam a produção de im-
pressão com automação ba-
seada em regras (RBA) e po-
derosas ferramentas de pla-
nejamento. As novas so-
luções comerciais KODAK
PRINERGY On Demand ex-
pandem o ecosistema com
um conjunto de alianças inte-
gradas que aumentam a efi-

ciência do negócio de im-
pressão. O forte histórico da
Microsoft Dynamics em ge-
renciamento de negócios,
PrintVis for Print MIS e Vpress
para web-to-print, junto com
PRINERGY On Demand, tra-
zem o primeiro ambiente de
impressão em nuvem inteli-
gente para o mercado que eli-
mina a divisão entre o negócio
e a execução de impressão.

Muitas impressoras já
estão usando os aplicativos
populares do Microsoft Dyna-
mics Business Central para
desenvolver análises, geren-
ciar dados de relacionamento
com clientes e gerenciar suas
cadeias de suprimentos. As
soluções de negócios PRI-
NERGY On Demand trazem
todo o poder do Microsoft Dy-
namics para PRINERGY On
Demand vinculando todo o
pacote de soluções de negó-
cios do Dynamics 365 à plata-
forma PRINERGY On De-
mand e aumentando a eficiên-
cia do gerenciamento de
negócios.

Já parte da plataforma Mi-
crosoft Dynamics, PrintVis é o
novo parceiro do PRINERGY
On Demand para o pacote
completo de funções ERP e
MIS. Mesmo que você já ten-
ha alguns desses recursos em

vigor, vale a pena ver como os
vinte anos de experiência da
PrintVis em vários ambientes
de impressão trazem inovação
para a plataforma. Graças ao
PrintVis, você tem uma visão
completa da área de pro-
dução, para planejamento e
programação mais inteligen-
tes. As funções de cálculo e
orçamento usam dados da
função de estoque para forne-
cer a estimativa de custo mais
precisa. O recurso de tíquete
de trabalho garante que todos
os trabalhos sejam registrados
e controlados desde a entrada
até a entrega. Além disso, ele
vincula o processo aos siste-
mas de negócios para garantir
a precisão da fatura.

A Vpress, parceira da PRI-
NERGY, traz para a platafor-
ma a solução de inserção de
empregos e orientação ao
cliente. Os especialistas do
setor sabem que a entrada
de trabalho é um gargalo co-
mum e todas as impressoras
devem ter soluções web-to-
print para agilizar esse pro-
cesso. Com base em quase
duas décadas dedicadas à
implementação de soluções
escaláveis, o Coreprint da
Vpress permite a integração
com um pacote web-to-print
de classe mundial. 

Adeus à complexidade. 

Olá para PRINERGY On Demand Business Solutions

Por Todd Bigger

Presidente de

software, serviço e

suporte Kodak.
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A Vpress também fornece

aos clientes de soluções de

negócios PRINERGY On De-

mand uma solução de e-com-

merce fácil de usar. Ele ofere-

ce não apenas uma vitrine,

mas elementos de suporte, in-

cluindo uma biblioteca de mo-

delos de impressão de dados

variáveis, com total integração

e visibilidade de negócios e

produção.

As impressoras que usam

ilhas de automação sabem

bem quanto tempo e esforço

leva para trabalhar com diver-

sos fornecedores e integrado-

res. As soluções de negócios

PRINERGY On Demand po-

dem alavancar esse investi-

mento para elevar o nível mal-

hor.  As impressoras que

usam ilhas de automação sa-

bem bem quanto tempo e es-

forço é necessário para trabal-

har com diversos fornecedo-

res e integradores.

As soluções de negócios

PRINERGY On Demand po-

dem alavancar esse investi-

mento para trazer um maior ní-

vel de integração aos seus

processos e no ritmo que você

precisa. Impressoras com pro-

cessos predominantemente

manuais podem ficar tentadas

a construir sua própria so-

lução, mas aquelas com ilhas

de automação sabem a inte-

rrupção que vem com o trabal-

ho com vários fornecedores.

No caminho para a auto-

mação, a rota mais econômica

e de economia de tempo é

contar com a equipe de fluxo

de trabalho altamente discipli-

nada da Kodak, capaz de pro-

jetar um plano para automati-

zar as ferramentas disponíveis

de acordo com suas necessi-

dades de negócios, integrando

análises e visibilidade em to-

dos os seus e futuras necessi-

dades de fluxo de trabalho.

Chega de embaralhar as

agendas de vários provedores

ou agir como árbitro quando

surgem conflitos. A equipe Ko-

dak simplifica as intervenções,

gerencia a complexidade e

mantém sua equipe informada

em cada etapa do processo.

O negócio de impressão

está passando por uma mu-

dança radical. Para competir

no mercado de impressão em

constante mudança, as em-

presas do setor devem apro-

veitar todas as oportunidades

de automação, eficiência e

transparência operacional

abrangente. Isso é exatamen-

te o que as soluções de negó-

cios PRINERGY On Demand

trazem para o mercado. Inde-

pendentemente de quão longe

você tenha ido com seu fluxo

de trabalho, a Kodak oferece a

você a primeira plataforma

acessível e acessível como

um serviço para expandir seus

negócios. Adeus à complexi-

dade. Olá a PRINERGY On

Demand Business Solutions.

Q
uando

vim pa-

ra esse

s e t o r

no al-

vorecer deste sécu-

lo, um pouco por

acaso, uma das

muitas coisas que

me chamaram a

atenção foi o uso

generalizado do Ex-

cel, praticamente

para quase tudo. Eu

vim de gerenciar bancos de

dados com milhões de regis-

tros e não gostava de Excel

porque muitas empresas o

usavam para gerenciar pe-

quenos bancos de dados e o

Excel nunca foi a melhor

opção para bancos de dados.

No entanto, no setor gráfi-

co, o Excel é usado para fa-

zer cálculos, que em última

análise são a função de uma

"planilha".

Sempre tivemos soluções

MIS / ERP específicas do se-

tor para todos os níveis de

negócios, grandes,

médios ou peque-

nos. No entanto,

mantém-se a utili-

zação do Excel pa-

ra fazer cálculos

que permitam o en-

vio de orçamentos

e tem sido, e conti-

nua a ser, o rei nas

pequenas e mé-

dias empresas e

também em algu-

mas não tão pe-

quenas.

No campo empresarial, é

comum pensar que quando o

mercado não aceita a nossa

proposta é porque o mercado

está errado, mas a realidade

é que o cliente / usuário nun-

ca se engana porque conhe-

ce o seu dia-a-dia e seus

clientes muito bem.

Ao longo dos anos pude

observar alguns dos motivos

do "sucesso" do Excel na ge-

ração de estimativas e orça-

mentos. Em resumo, seriam

os seguintes:

l Implementação. O

grande inimigo do MIS / ERP

é a implementação, o start-

up. Queríamos ir até o último

detalhe ao analisar os custos

que uma gráfica tem ao pro-

duzir um trabalho. Neste se-

tor, o trabalho diário absorveu

quase todos os recursos dis-

poníveis e não permitiu boas

medições de tempo, análises

de processos. Criar um Ex-

cel, mesmo com cálculos

muito avançados, é bastante

rápido; em alguns dias pode

estar funcionando.

l Cálculos na progra-

mação. O Excel tem muitas

funções predefinidas: cerca

de 500. Essas funções são

usadas em fórmulas criadas

em células para realizar os

cálculos necessários. Em um

programa, todas as funções

necessárias para torná-los de-

vem ser criadas por meio de

código. Obviamente, você

nunca precisará de todas as

funções do Excel, mas precisa

programar todas as funções

que serão necessárias.

l Atualização imediata.

No Excel é muito fácil alterar

uma fórmula ou uma tabela

com dados. Por exemplo, se

houver uma mudança no

preço dos materiais, os novos

preços são imediatamente

substituídos pelos antigos.

Caso seja adquirida uma no-

va maquinaria, para alterar as

fórmulas e funções que in-

tervêm nos cálculos dos re-

cursos de programação, é

necessário dirigir-se ao nos-

so fornecedor para efectuar

as modificações necessárias.

Não sou a favor nem con-

tra o uso de uma ferramenta

específica de orçamento.

Cada um, conhecendo as

possibilidades oferecidas

pelas diferentes ferramen-

tas, tomará uma decisão ou

outra. Mas eu entendo os

motivos pelos quais o Excel

tem tantos fãs e é tão usado

nas artes gráficas.

A excelência do Excel no setor gráfico

José Vicente Salas

Diretor da Hefe

Solutions.
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O
Multifunções A3 a

cores MC883 da

OKI Europe rece-

beu um Office

Oscar da OEN

Magazine em reconhecimento

das suas funcionalidades ino-

vadoras e do valor que pode

acrescentar a organizações

de vários setores. Os OEN Of-

fice Oscars são atribuídos a

empresas com novos produ-

tos, serviços ou iniciativas que

oferecem melhorias significati-

vas em termos de padrões,

excelência, qualidade e valor.

O prémio é a mais recente

distinção do MC883, que foi

concebido para acrescentar

valor aos ambientes de trabal-

ho mais exigentes, incluindo

serviços profissionais, cuida-

dos de saúde e construção ci-

vil. Em 2020, o mesmo multi-

funções da OKI foi também

eleito Escolha do Editor pela

Print IT Reseller. 

Em ambientes profissio-

nais onde a gestão de docu-

mentos rápida, rigorosa e se-

gura é essencial para satisfa-

zer as necessidades dos

clientes, o MC883 oferece au-

tenticação por PIN e ID para

manter os documentos confi-

denciais em permanente se-

gurança e com rastreabilidade

total. Em ambientes atarefa-

dos de cuidados de saúde que

prestam serviços 24 horas por

dia, este MFP inteligente for-

nece assistência permanente

com disponibilidade e confi-

dencialidade das informações

em todos os momentos.

Crachás, formulários de pa-

cientes e informações médi-

cas podem ser impressos, di-

gitalizados, armazenados, en-

viados e acedidos a qualquer

hora do dia. No setor da cons-

trução, os grupos de trabalho

podem contar com o MC883

para ajudar a cumprir prazos

de execução de obras e a

manter a satisfação dos clien-

tes, oferecendo uma capaci-

dade ininterrupta para impri-

mir e digitalizar documentos e

planos no local, com qualida-

de profissional e a qualquer

momento. Além disso, os utili-

zadores podem efetuar a ma-

nutenção ao equipamento em

qualquer ambiente sem a ne-

cessidade de recorrer a técni-

cos especializados, graças à

sua fácil auto manutenção. 

A RISO anuncia o lança-

mento da nova série ComCo-

lor FT, uma gama de jato de

tinta de alta velocidade de até

140 pág/minuto em cores.

Um dos objetivos era pro-

jetar e desenvolver produtos

que tivessem o menor impac-

to ambiental ao longo de

seus ciclos de vida. As im-

pressoras a jato de tinta RI-

SO não geram calor ou ozô-

nio durante a impressão, co-

mo as máquinas de toner,

criando um ambiente de tra-

balho mais saudável.

A série FT incorpora um

alimentador de papel opcio-

nal para atender às extensas

necessidades dos clientes,

aumentando substancial-

mente a capacidade de ali-

mentação em 2.000 folhas

(formato A4), bem como um

novo finalizador com maior

produtividade e funções apri-

moradas. Junto com isso,

uma melhoria na velocidade

e imagem para maximizar a

reprodução de cores.

Principais características da

série FT

Eco-sustentável

lBaixo consumo de energia:

economia de energia

l Sem toner: Sem emissão

de substâncias tóxicas

l Baixo consumo de recur-

sos: Menor despesa

Mais versátil e rápido

l Alta velocidade de até 140

ppm: alta produtividade

l Confiabilidade: Baixa taxa

de incidentes

l Acessibilidade: Simples e

intuitiva

RISO anuncia o lançamento da nova série ComColor FT

Multifunções inteligente OKI MC883 distinguido

com o prémio Office Oscar da OEN Magazine
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A Sharp expandiu sua

linha de multifuncionais A3

em cores com dois PCs de

alto desempenho equipa-

dos com recursos de segu-

rança e conectividade em

nuvem. Com o lançamento

destes dois novos multifun-

cionais, denominados MX-

8081 e MX-7081, a empre-

sa reforça a sua oferta de

equipamentos de alta pro-

dução para o mercado de

empresas ou organizações

que necessitem gerir gran-

des volumes de impressão

com acabamento profissio-

nal.

Os novos modelos ofe-

recem velocidades de im-

pressão de até 80 páginas

por minuto e velocidades

de digitalização de até 120

e 240 imagens de um lado

e dois lados por minuto,

respectivamente. Eles têm

uma capacidade máxima

de papel de 8.500 folhas

que podem ser alimenta-

das em bandejas separa-

das, permitindo aos usuá-

rios selecionar diferentes

estilos de papel de até 300

gramas.

Além disso, eles apre-

sentam um alimentador

com capacidade para 300

folhas para digitalização de

documentos frente e verso

em passagem única e de-

tecção de alimentação du-

pla projetada para impedir

atolamentos de papel,

identificando folhas tortas

ou múltiplas alimentadas

na máquina.

O
novo programa

de certificação HP

Indigo Equipment

Reuse (CPO), co-

meçando com as

unidades da impressora digital

B2 HP Indigo 10000, oferece

impressoras que já foram usa-

das a um preço mais acessí-

vel. As impressoras são certifi-

cadas e revendidas após pas-

sar por um processo rigoroso

de renovação e atualização

para garantir que ofereçam os

benefícios da qualidade HP In-

digo e aplicativos avançados,

juntamente com uma pro-

dução confiável.

Este programa inclui um

portfólio de impressoras digi-

tais HP Indigo que já foram

usadas e destinadas a im-

pressão comercial profissio-

nal, etiquetas e embalagens,

incluindo a HP Indigo 10000,

HP Indigo 12000, HP Indigo

7000 e Narrowband 6000 series.

Um processo de apro-

vação rigoroso garante a qua-

lidade e a confiabilidade das

impressoras digitais HP Indigo

para unidades de CPO. As im-

pressoras digitais são cuida-

dosamente selecionadas e

inspecionadas como candida-

tas à renovação com base na

idade da impressora, volume

de impressão e condição para

passar pelo processo de reno-

vação do programa CPO, in-

cluindo:

l Dúzias de substituição

de peças, atualização de

hardware mais recente para

garantir qualidade de im-

pressão digital e confiabilida-

de inabalável.

l Novas configurações de

software, incluindo o Digital

Front End (DFE) mais recente

para conduzir dados variáveis

e conectividade PrintOSX,

abrindo uma oportunidade pa-

ra produtividade d desenvolvi-

mento e novas aplicações.

l Garantia de seis meses.

HP apresenta

programa CPO

para impressoras

HP Indigo

Sharp lança dois novos MFPs a3 coloridos
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A nova versão 6.6 do EFI

Fiery Command WorkSta-

tion, a interface de gerencia-

mento de trabalhos de im-

pressão usada por todas as

plataformas EFI Fiery conec-

tadas a dispositivos de im-

pressão digital, oferece uma

série de melhorias de produti-

vidade e qualidade. A nova

versão da Command WorkS-

tation oferece aos clientes a

capacidade de produzir im-

pressões de alta qualidade

com menos erros, ao mesmo

tempo que garante que seu

investimento no EFI Fiery

continue a agregar valor ex-

cepcional.

Um dos principais aprimo-

ramentos do Fiery Command

WorkStation nesta versão é o

fácil acesso ao EFI IQ, um

conjunto de aplicativos de

nuvem padrão e opcionais

que conectam pessoas, pro-

cessos e impressoras para

permitir uma melhor tomada

de decisões  orientada por

dados para empresas de im-

pressão. Criar uma conta EFI

IQ agora é mais rápido e fácil,

e pode ser feito diretamente a

partir do Fiery Command

WorkStation, para que você

possa acessar instantanea-

mente análises de produção,

recursos de notificação e

muito mais.

Além dos novos recursos

de nuvem EFI IQ para análi-

se de dados e métricas, esta

versão mais recente também

inclui uma série de melhorias

importantes:

Funções mais avançadas

de pesquisa de empregos

para encontrar empregos

com base em diferentes crité-

rios de pesquisa

Nova ferramenta: o Editor

de Curva de Processamento

permite que os operadores

façam edições de cores de

última hora diretamente na

tela de propriedades do tra-

balho

Edição de cores especiais

mais fácil no Fiery Spot Pro

enquanto trabalha com ou-

tros aplicativos Fiery Com-

mand WorkStation

· Compatibilidade com o

instrumento de medição de

cores EFI ES-3000, permitin-

do medições de varredura de

passagem única nos modos

M1 e M2 com leituras mais

rápidas e precisas.

A Campanha de marke-

ting direto de serviço comple-

to alemão escolheu o SCRE-

EN Truepress 520NX para

acomodar seu crescente

negócio de impressão transa-

cional. "A alta produtividade

do 520NX, sua capacidade

de imprimir em cores em uma

única tiragem e seus custos

favoráveis por página impres-

sa fazem dele a máquina cer-

ta para nossos negócios tran-

sacionais", disse Michael Tig-

ges, membro do Conselho de

Diretores da Campanha.

O setor de impressão

transacional na Alemanha,

como em outros mercados

desenvolvidos, está diminuin-

do em volume global devido à

mudança para extratos

bancários online. A Cam-

paign é uma das empresas

que vem fortalecendo seu po-

sicionamento e adquirindo

cada vez mais trabalho tran-

sacional graças ao seu inves-

timento estratégico em im-

pressão digital inovadora.

"A confiabilidade, o longo

tempo de atividade e a quali-

dade de impressão da máqui-

na nos ajudam a atender às

demandas de nossos clientes

por impressão de alta quali-

dade em prazos curtos",

acrescenta.

A Campaign, uma subsi-

diária do Bertelsmann Prin-

ting Group, trabalha com

equipamentos digitais SCRE-

EN há vários anos. "O SCRE-

EN 520NX é muito versátil e

nos permite imprimir uma

grande variedade de produ-

tos de forma eficiente e sus-

tentável", explica Tigges.

Atualização do EFI Fiery Command WorkStation

Campaign escolhe SCREEN 520NX

para seus negócios transacionais
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A
Canon anuncia as

últimas novidades

em sua l inha de

equipamentos re-

manufaturados: a

série imageRUNNER AD-

VANCE 4200 EQ80 e a ima-

geRUNNER ADVANCE

6275i EQ80. Esses modelos

não só adotam os padrões

de máxima segurança e pro-

dutividade, mas ajudam as

empresas a atingir seus obje-

tivos de sustentabilidade, ao

mesmo tempo que oferecem

os níveis de confiabilidade e

qualidade dos equipamentos

de próxima geração da Ca-

non. Segundo dados das

Nações Unidas, em 2019 fo-

ram gerados mais de 50

milhões de toneladas de lixo

eletrônico em escala global

e, se a tendência atual conti-

nuar, tudo indica que em

2050 a cifra de 120 milhões

de toneladas será atingida.

Enquanto as empresas em

todos os países tentam res-

ponder a esses desafios defi-

nindo suas próprias metas e

cotas de sustentabilidade, a

nova oferta da Canon permi-

te que essas metas sejam

cumpridas sem comprometer

a qualidade, segurança ou

funcionalidade.

Na linha EQ80, os mode-

los mais vendidos do merca-

do são totalmente desmonta-

dos e remanufaturados utili-

zando até 80% das peças

usadas após serem submeti-

dos a extensas limpezas e

testes. Como resultado, es-

ses dispositivos remanufatu-

rados são transformados em

novos equipamentos a cada

processo, mas com 80% me-

nos matéria-prima e 80%

menos emissões de dióxido

de carbono em comparação

com produtos recém-fabrica-

dos. Os novos modelos apre-

sentam velocidades de im-

pressão de até 45 ppm para

o EQ80 4200 e 75 ppm para

o EQ80 6275i.

Canon apresenta nova série de

multifuncionais remanufaturados

A Ricoh lançou a impres-

sora RICOH Pro Z75, seu

sistema de jato de tinta de ali-

mentação de folhas soltas

B2. Esta impressora desen-

volvida pela Ricoh de última

geração foi projetada para

ajudar as empresas a al-

cançar novos patamares em

produtividade, qualidade de

imagem e custos operacio-

nais.

Mais do que nunca, as

gráficas comerciais buscam

expandir sua gama de apli-

cações e atender de maneira

econômica à crescente de-

manda por tiragens curtas.

Nesse sentido, a flexibilidade

de materiais e custos opera-

cionais competitivos são fato-

res determinantes. Aqueles

que procuram produtividade

excepcional, facilidade de

uso e versatilidade de mídia,

seja em papéis offset revesti-

dos, não revestidos ou trata-

dos para jato de tinta, com

um dos custos operacionais

mais baixos de sua classe,

se beneficiarão do design es-

tratégico do RICOH Pro Z75.

A RICOH Pro Z75 apro-

veita a tecnologia de seca-

gem extremamente eficiente

da Ricoh, impressão automá-

tica em frente e verso, trans-

porte confiável de papel e

uma nova arquitetura de con-

trolador DFE para fornecer

altos níveis de produtividade

e velocidade. A exclusiva ca-

beça de impressão, tinta

aquosa e tecnologia de ta-

manho de gota dinâmico da

Ricoh combinam com a qua-

lidade de imagem offset, al-

cançando uma solução que

excede as expectativas dos

clientes de impressoras mais

exigentes.

O RICOH Pro Z75 foi de-

senvolvido desde o início por

especialistas da Ricoh para

permitir que os impressores

busquem novas oportunida-

des com total confiança, com

base nos mais de 40 anos de

experiência em jato de tinta

da empresa e na cultura de

inovação transformacional da

empresa, coletados no pró-

prio slogan da empresa: Hen-

kaku.

O RICOH ProTM Z75 B2 está aqui para pequenas tiragens
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A
Canon anuncia

que as impresso-

ras comerciais da

EMEA que usam

as impressoras

das séries varioPRINT iX ou

varioPRINT i podem agregar

mais valor às suas apli-

cações com a adição de

qualquer uma das impresso-

ras digitais de aprimoramen-

to Scodix Ultra.

Essas oportunidades sur-

giram graças à confirmação

da compatibilidade entre a

tecnologia de tinta vario-

PRINT iX da Canon e o Poly-

Sense 500 da Scodix, o polí-

mero da Scodix usado em

cinco de suas principais apli-

cações de embelezamento. A

tinta pigmentada à base de

água varioPRINT iX de pro-

priedade da Canon usa sua

tecnologia ColorGrip para for-

necer cores sólidas e vibran-

tes em uma ampla variedade

de substratos. E, por ser um

conjunto de tintas neutras e

não adulteradas, é totalmente

compatível com os processos

subsequentes, sendo a base

perfeita para enfeites com a

Scodix PolySense 500.

Esta compatibilidade abre

as portas para uma ampla

gama de possibilidades de

diversificação de produtos

para usuários das séries va-

rioPRINT iX e varioPRINT i.

De acordo com o estudo

Keypoint Intelligence-Info-

Trends, o potencial de cresci-

mento para impressão

avançada é mais do que o

dobro da impressão digital

CMYK e, com margens de lu-

cro variando de 50% a 400%,

trazendo o retorno sobre o in-

vestimento é rápido. Os pro-

fissionais de marketing

também obtêm melhores re-

sultados quando usam pro-

dutos aprimorados para im-

pressão - a atenção do públi-

co-alvo permanece 18%

mais tempo e a fidelidade do

cliente acontece 45% mais

rápido do que a impressão

não aprimorada.

A Canon Eu-

rope anunciou a

mais recente

adição à sua lin-

ha imageRUN-

NER ADVANCE

DX - a série

C5800, um ver-

dadeiro hub para

transformação digital que

conecta perfeitamente fluxos

de trabalho físicos e digitais

e capacita equipes de trabal-

ho híbridas.  Na sequência

do recente lançamento da

série imagePRESS C170 *,

uma solução alternativa para

empresas que pretendem

quebrar as barreiras da sua

criatividade, o design de am-

bos os dispositivos tem a

produtividade como denomi-

nador comum.

A série imageRUNNER

ADVANCE DX C5800 se

destaca por sua capacidade

de agilizar os fluxos de tra-

balho de docu-

mentos, combi-

nando velocida-

des de im-

pressão em co-

res ultrarrápidas

de até 70 ppm e

conect ividade

aprimorada, in-

corporando os mais recen-

tes avanços em tecnologia

de digitalização e tornando-a

a escolha ideal para empre-

sas de médio e grande porte

que precisam de alto grau de

produtividade com grandes

volumes. Projetada para for-

necer métodos de trabalho

eficientes, produtivos e à

prova de falhas como parte

de um ecossistema de tec-

nologia que não depende da

localização, a série image-

RUNNER ADVANCE DX

C5800 é um verdadeiro

compromisso com a produti-

vidade.

A sendmo-

ments instalou

uma impresso-

ra Scodix Ultra

3000 para ofe-

recer suporte

aos seus ser-

viços Web-2-

Print. Esta é a

terceira im-

pressora Sco-

dix Ultra que o sendmo-

ments instalou até hoje.

Fundada em 2012, a

sendmoments é uma empre-

sa Web-2-Print com uma

unidade de produção de im-

pressão exclusivamente di-

gital que oferece produtos

clássicos impressos online,

como convites, cartões de

agradecimento, álbuns de

fotos, impressões de parede

e muito mais. Desde o início

da empresa, ano após ano,

o negócio cresceu e, após a

inclusão do aprimoramento

digital, o valor da impressão

cresceu enormemente.

A Scodix Ultra 3000 Digi-

tal Enhance-

ment Press foi

projetada es-

pecificamente

para a indús-

tria de im-

pressão Web-

2. Embalado

com a platafor-

ma de fluxo de

trabalho de au-

tomação Scodix Studio

Web-2-Print como padrão, o

desempenho é maximizado

automatizando o pré-pro-

cessamento de dados de im-

pressão.

O Scodix Ultra 3000 faz

parte da série Scodix Ultra

1000 lançada em 2020, que

inclui seis impressoras Sco-

dix Ultra, cada uma projeta-

da para um mercado especí-

fico. Como todas as impres-

soras da série Ultra, a im-

pressora exclusiva B2 + Ultra

3000 é compatível com off-

set, HP Indigo ElectroInk, ja-

to de tinta, laminação e lin-

has de impressão de toner.

Novas oportunidades para

varioPRINT IX e Scodix

Ultra da Canon

Franz Repp, diretor de ven-
das da região Scodix DACH
com o diretor de marketing da
sendmoments, Sven Binder.

Canon apresenta a série

ImageRUNNER ADVANCE

DX C5800

sendmoments instala terceira
impressora Scodix Ultra
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A nova série imagePRO-

GRAF TZ-30000 da Canon

foi criada para responder a

empresas caracterizadas

por um ritmo de trabalho rá-

pido e prazos de entrega

muito curtos, combinando

impressão de alta velocida-

de com funções que garan-

tem produtividade e eficiên-

cia. Com manuseio de mídia

inteligente e suporte para

aplicativos de alta qualidade,

como desenhos CAD / GIS,

apresentações, mapas e

pôsteres, esta impressora

robusta é a escolha ideal pa-

ra clientes de arquitetura,

engenharia, construção e

manufatura, bem como for-

necedores de serviços de

impressão profissionais e

copiadoras. E quando um

fluxo de trabalho mais efi-

ciente é necessário, a im-

pressora multifuncional ima-

gePROGRAF TZ-30000

MFP Z36 integra-se com um

scanner de precisão em um

único dispositivo.

A Factum Arte usou uma im-

pressora plana da Canon com

tecnologia de impressão perso-

nalizada em relevo em seu Art

Studio para recriar vários traços

de arte pictórica, que são parte

do patrimônio cultural, combinan-

do diferentes técnicas de im-

pressão aditiva.

O sistema da Canon se tornou

uma parte central do trabalho da

Factum Arte, reproduzindo dados

digitais de alta resolução e re-

criando a superfície das pinturas.

Projetos anteriores do Factum,

como a reconstituição de Rafael,

O Sacrifício de Listra, O Enterro

de Santa Lúcia de Caravaggio,

Retrato de um Velho, de Rem-

brandt, mas também os fac-sími-

les do túmulo de Seti I e os

painéis do O Polittico Griffoni é

um ótimo exemplo do que pode

ser alcançado pela fusão de no-

vas técnicas de impressão aditiva

em projetos de disseminação do

patrimônio cultural.

A Factum usará uma impres-

sora de mesa personalizada da

Canon para imprimir várias ca-

madas de tinta em suas oficinas,

resultando em efeitos impressos

que permitem a reprodução de

pinceladas.

O Canon ALPS (Advanced

Layered Printing System) e uma

impressora plana Canon Arizona

foram personalizados para impri-

mir a superfície pintada de gra-

vações 3D em escala de cinza

feitas com o scanner Lucida 3D

da Factum.

A
SA International

(SAi), fornecedora

de soluções de soft-

ware para sinali-

zação profissional,

impressão digital de grande

formato e indústrias de usina-

gem CAD / CAM, anunciou

que agora oferece drivers cer-

tificados para as novas im-

pressoras HP Latex 700 e 800.

O software de design e im-

pressão Flexi RIP da SAi per-

mite que você utilize totalmen-

te os novos recursos avança-

dos das impressoras HP, in-

cluindo impressão em várias

camadas. O SAi Flexi também

separará os arquivos PDF em

camadas em páginas separa-

das para impressão. Com

uma biblioteca de mídia online

integrada da HP, os usuários

podem visualizar e baixar as

mídias e modos de impressão

mais recentes diretamente pa-

ra sua impressora, que sincro-

niza automaticamente com o

Flexi criando um fluxo de tra-

balho contínuo.

Além dos recursos

avançados de fluxo de trabal-

ho, o SAi Flexi oferece supor-

te para impressão em cama-

das de tinta branca. Flexi pode

gerar tinta branca instantane-

amente ou a partir da camada

branca do layout predefinido.

Os usuários podem controlar

como a tinta branca é impres-

sa nos recursos Flexi Design e

Flexi RIP Production Mana-

ger. Com a capacidade de ob-

ter uma pré-visualização do

canal branco de antemão, os

usuários economizam RIP e

tempo de impressão e evitam

o desperdício de materiais.

SAi anuncia drivers para

impressoras HP Latex 700 e 800

Nova impressora imagePROGRAF TZ-30000 da Canon

Factum Arte usa tecnologia Canon
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A
Mi-

maki Europe anun-

ciou a adição de

duas novas impres-

soras têxteis de al-

to desempenho ao seu portfó-

lio de produtos: a Mimaki

TS100-1600 e a Mimaki Tiger-

1800B MkIII Printer.

O TS100-1600 é a mais re-

cente adição da Mimaki ao

seu portfólio da "série 100".

Este sistema acessível e de

alta qualidade é ideal para im-

pressoras que buscam adicio-

nar sua primeira solução de

impressão por sublimação di-

gital ou expandir sua capaci-

dade de

p r o -

dução.

Disponível na EMEA a par-

tir de abril de 2021, a TS100-

1600 tem uma largura de im-

pressão de 1.600 mm e uma

velocidade de 70m2 / h no

modo mais rápido. Além dis-

so, o uso de um frasco de tin-

ta de 1 litro ajuda a reduzir o

custo operacional e permite

uma operação estável e contí-

nua devido à menor necessi-

dade de substituição da tinta.

A impressora também está

equipa-

da com

uma va-

r iedade

de recur-

sos Mi-

maki re-

conheci-

dos, incluindo

NCU (unidade de veri-

ficação de bico) 1,

NRS (sistema de re-

cuperação de bico) 2

e o recurso DAS (sis-

tema de ajuste de

pontos) que auto-

matiza a correção. po-

sição localizada e correção

da quantidade de alimen-

tação, reduzindo a necessida-

de de intervenção do opera-

dor. Embora o software RIP

RasterLink 7 seja padrão, as

impressoras que compram o

TS100-1600 também podem

optar por adicionar o TxLink4,

outra plataforma de software

RIP original da Mimaki.

A segunda impressora

lançada é a Tiger-1800B

MkIII, a mais recente nesta lin-

ha de impressoras têxteis in-

dustriais de alta velocidade e

alto volume. Os novos recur-

sos do Tiger-1800B MkIII in-

cluem o software "Mimaki

Printer Controller" (MPC). Es-

ta plataforma foi projetada pa-

ra ser fácil de usar e permite

aos usuários configurar, ope-

rar e gerar dados com um úni-

co toque e operação simples.

O Tiger-1800B MkIII

também é compatível com o

software "TxLink4" mais re-

cente. Seu novo "recurso RIP

paralelo" pode lidar com vá-

rios conjuntos de dados de im-

pressão ao mesmo tempo pa-

ra maximizar a produtividade,

e o "recurso de impressão va-

riável" oferece às impressoras

a flexibilidade de produzir apli-

cações de vestuário mais ino-

vadoras e criativas. Este siste-

ma mais recente também foi

atualizado com renderização

de 16 bits para permitir uma

expressão de gradação mais

suave e pode lidar com trans-

ferências de dados em alta ve-

locidade graças ao seu con-

trolador Ethernet baseado em

10GB.

Mimaki lança duas soluções

para produção têxtil digital
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HP apresentou sua
linha de novas so-
luções de im-
pressão de grande
formato HP Látex

no final de janeiro. Após um
ano de interrupções de negó-
cios na indústria de impressão
de grande formato, as séries
HP Latex 700 e 800 oferecem
um conjunto de recursos que
permitem que os PSPs sejam
mais ágeis, lidem com proje-
tos ambiciosos e aceitem tra-
balhos de alto valor. O novo
portfólio também oferece flu-
xos de trabalho rápidos que
ajudam as empresas a cum-
prir prazos e, ao mesmo tem-
po, aprimorar sua capacidade
de sustentabilidade.

A nova linha HP Latex con-
siste em quatro dispositivos, o
HP Latex 700 e 800 e o HP
Latex 700W e 800W, ofere-
cendo a capacidade de impri-
mir com tinta branca pela pri-
meira vez nesta categoria. Por
outro lado, os cabeçotes de
impressão atualizados têm
mais bicos e produzem veloci-
dades de até 36 m2 por hora
(338 pés por hora), permitindo
que o HP Latex 800 e 800W
ofereçam níveis de produtivi-
dade 50% maiores em com-
paração aos modelos HP an-
teriores. Os trabalhos de im-
pressão executados na nova
série 700/800 serão entre-
gues em cores brilhantes e
imagens e textos mais detal-
hados, mesmo em velocida-
des de impressão mais rápi-
das. Do ponto de vista opera-
cional, o HP PrintOS permite
que os PSPs monitorem e
controlem sua frota de im-
pressão por meio de uma in-
terface baseada em nuvem.

Além disso, novos produ-

tos HP Latex continuarão a ser
desenvolvidos com base no
compromisso de longo prazo
da HP com a impressão sus-
tentável. Os quatro dispositi-
vos que compõem as séries
HP Latex 700 e 800 usam HP
Eco Carton - um cartucho feito
de papelão que reduz em 80%
a quantidade de plástico usa-
do. As tintas à base de água
da HP também são menos
agressivas ao meio ambiente.

SOLUÇÕES APRIMORADAS DE

IMPRESSÃO E CORTE DE LÁTEX HP
A HP também lançou um

portfólio atualizado de Latex
Print and Cut, que é totalmen-
te compatível com as séries
Latex 700 e 800. Equipados
com o mais recente software
Raster Image Processor (RIP)
e novos cortadores de contor-
no, os dispositivos permitem
uma melhor utilização, tornan-
do os trabalhos mais fáceis e
intuitivos do que nunca para
aplicações de sinalização e
impressão decorativa.

Os recursos atualizados

incluem precisão de corte oti-
mizada por meio de configu-
rações aprimoradas do Siste-
ma de Posição Ótica (OPOS).
Como parte dessa melhoria, o
cortador HP lê as linhas pretas
internas ao longo do trabalho
e realiza as medições adicio-
nais, também com a ajuda dos
novos códigos de barras HP
localizados nas folhas impres-
sas para identificar os trabal-
hos. Os cortes com as novas
soluções de corte Latex 64 e
54 Plus destacam-se pela
maior força de até 600g. Isso
fornece a pressão necessária
para atingir um desempenho
de corte preciso, mesmo em
materiais mais espessos.

A interface da tela de to-
que colorida oferece uma ex-
periência de usuário altamen-
te responsiva e inclui um me-
nu aprimorado que simplifica o
trabalho com toda a solução.
A cesta de materiais também
tem design refinado e agora
tem menor volume quando
dobrada, permitindo que as
empresas aproveitem melhor

o espaço.

HP PAGEWIDE XL RENOVADO

Para completar as apre-
sentações da HP, foram anun-
ciados novos acréscimos ao
conjunto de soluções de im-
pressão de grande formato
HP PageWide XL. Voltado pa-
ra empresas de grande e mé-
dio porte, bem como casas de
reprografia que atendem aos
setores de arquitetura, engen-
haria e construção, os novos
dispositivos HP PageWide XL
oferecem soluções rápidas,
simples e seguras.

As novas impressoras HP
PageWide XL atendem às ne-
cessidades de produtividade
dos usuários ao mesmo tem-
po em que proporcionam uma
experiência aprimorada. Com
os modelos 4200, 4700 e
5200, que agora apresentam
um painel frontal maior, é mais
fácil para os usuários visuali-
zar as digitalizações em tem-
po real e realizar tarefas de
impressão mais complexas.
Além disso, pela primeira vez,
os usuários podem executar
tarefas de pós-edição, incluin-
do ajuste, contraste, brilho e
rotação diretamente do painel.

As novas soluções Page-
Wide XL respondem com no-
vos recursos para proteger as
empresas em um mundo cada
vez mais conectado, incluindo
HP Secure Boot, Whitelisting
e HP Connection Inspector.

Óscar Vidal, diretor global de negócios de impressão da HP.

Guayenda Sanmartín, diretora
geral de Impressão em Grandes
Formatos da HP.

HP apresenta seu novo

portfólio de impressoras Latex
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A
FESPA sediou sua

primeira Cúpula

Global virtual de

20 a 21 de janeiro

de 2021, receben-

do mais de 165 delegados de

36 países. O Global Summit,

um evento exclusivo financia-

do pelo programa Profit for

Purpose da FESPA, focou

em estratégias de motivação

e crescimento e convidou al-

gumas das principais gráficas

do mundo a se conectar,

aprender e discutir o futuro da

indústria gráfica. impressão

especializada.

A cimeira de dois dias, or-

ganizada por Pedro Jacques

de Sousa, Diretor Executivo

Internacional da Digital Grap-

hics Group International, foi

um evento participativo e in-

terativo que contou com um

programa completo de apre-

sentações. Para inspirar a co-

munidade de impressão es-

pecializada a construir negó-

cios mais fortes e inovadores,

a FESPA juntou-se a visioná-

rios da impressão e especia-

listas em marketing para dis-

cutir as principais tendências

que impulsionam o setor.

Christian Duyckaerts, Pre-

sidente da FESPA, comenta:

"O FESPA Global Summit

anual é projetado para apoiar

e motivar os líderes empresa-

riais em nosso setor. Isso

agora é mais importante do

que nunca, daí nossa de-

cisão de apresentar o Global

Summit em formato virtual

pela primeira vez. Como

sempre, o evento trouxe in-

formações fascinantes sobre

os desafios que nosso mer-

cado enfrenta. Isso nos aju-

dará a direcionar nosso in-

vestimento Profit for Purpose

de uma forma que forneça às

gráficas orientações claras

sobre como estimular sua re-

cuperação e permanecer re-

silientes. "

A Canon Europe apre-

senta as mais recentes

adições à sua série de im-

pressoras de grande forma-

to imagePROGRAF TX, cin-

co novos modelos que le-

vam a impressão de pôste-

res, desenhos  CAD e ma-

pas GIS a um novo nível de

produtividade: as impresso-

ras TX-2100, TX-3100 e TX

-4100 24-, 36 - e 44 polega-

das, respectivamente, e as

unidades multifuncionais

TX-3100 MFP Z36 e TX-

4100 MFP Z36. Esses no-

vos multifuncionais não

operam apenas com capaci-

dade e velocidade extraor-

dinárias, mas também ofe-

recem ótima qualidade de

impressão, melhoram o ma-

nuseio da mídia e aumen-

tam a segurança com um

fluxo de trabalho familiar e

ideal para escritórios de ar-

quitetura. engenharia e

construção, lojas de varejo

e departamentos de im-

pressão internos.

Nova série imagePROGRAF TX da Canon

FESPA realizou sua primeira cúpula virtual
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A Electronics For Imaging

está estabelecendo novos ní-

veis de produção e eficiência

para clientes no segmento de

alto volume do mercado de

sinalização e gráficos de

grande formato. Nova linha

de produtos EFI VUTEk série

Q, lançada durante o evento

EFI Virtual User Engage, ofe-

rece qualidade superior e

uma solução de sistema

completa com tecnologia

LED roll-to-roll avançada. As

novas impressoras EFI VU-

TEk Q3r e Q5r UV LED pro-

duzem uma ampla gama de

aplicações, como o POP pre-

mium mais exigente com te-

las brancas e cosméticas

multicamadas que exigem a

mais alta qualidade de im-

pressão para as campanhas

de maior volume que exigem

o menor custo de produção.

A impressora VUTEk Q5r de

198 polegadas de largura

funciona a velocidades de até

672 metros quadrados (7.233

pés quadrados) por hora, e a

VUTEk Q3r de 138 polega-

das imprime até 6.006 pés

quadrados (558 metros qua-

drados) por hora. As novas

impressoras apresentam até

nove cores de tinta (CMYK

padrão e lc, lm, lk, branco e

transparente opcionais), per-

mitindo a personalização

exata de cada impressora

com base nas necessidades

e estratégias dos usuários.

Eles também apresentam

tecnologia EFI UltraDrop

technology, com cabeças de

impressão nativas de 7 picoli-

tros com endereçamento

multiponto para qualidade de

imagem de alta definição. Os

usuários obtêm suavidade

excepcional em sombras,

gradientes e transições, bem

como texto de tamanho de 3

pontos nítido e preciso com

resolução real de até 1200

pontos por polegada. Sua cu-

ra UV LED garante não ape-

nas economia de custos, mas

também uma solução de im-

pressão mais ecológica, con-

sumindo menos energia e

permitindo o uso de substra-

tos mais finos e sensíveis ao

calor.

Novas impressoras rolo a rolo EFI VUTEk Q3r e Q5r
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nova im-

pressora de tela plana

rolo a rolo EFI ™ VUTEk XT

híbrida da Electronics For

Imaging oferece uma série

de inovações, incluindo a

nova geração de tecnologias

de imagen  Pin & Cure Multi-

Pass de abastecimento e de

posicionamento de pontos.

Anunciado durante a con-

ferência EFI Engage para

usuarios ao redor do mundo

e disponível no meio do ano,

o novo modelo VUTEk XT

oferecerá maior produtivida-

de com a impressão de mais

de 375 chapas por hora,

quase o dobro da produção

da im-

pressora VUTEk

HS125 F4 .

O novo VUTEk XT re-

presenta a arquitetura híbri-

da da próxima geração para

a tecnologia Pin & Cure da

EFI, que corrige a tinta UV

usando lâmpadas LED para

uma definição nítida e posi-

cionamento preciso, seguido

por uma secagem LED UV

completa em altas velocida-

des de produção.

A impressora apresenta

um novo transporte de mídia

que eli-

mina a necessida-

de de usar guias de borda

de mídia, garantindo um re-

gistro altamente preciso e

um transporte suave mesmo

de chapas grossas. A im-

pressora VUTEk XT também

possui registro frontal e tra-

seiro de precisão de 1 mm e

é capaz de produzir chapas

em até três

linhas de im-

pressão, que

podem ser do

mesmo arquivo

ou de arquivos

diferentes. Outro benefício

do modelo XT, seu sistema

de tinta CP5G exclusivo, fa-

cilita a circulação total de tin-

ta, melhor posicionamento

de pontos, gotas de 5 picoli-

tros e imagens em tons de

cinza.

A
Trotec Laser, fa-

bricante de siste-

mas de laser,

apresenta uma

versão do softwa-

re SpeedMark que inclui gra-

vação rotativa virtual eficien-

te. Com o máximo desem-

penho no menor tempo

possível, não apenas a mar-

cação em formas cilíndricas

é possível, mas também as

formas 3D, como planos in-

clinados, esferas e tigelas e

tubos podem ser processa-

das.

A nova versão do softwa-

re SpeedMark permite a

marcação em alta velocida-

de e sem distorção de obje-

tos cilíndricos, por exemplo,

em itens promocionais como

beber garrafas de idade. Vá-

rios objetos podem ser facil-

mente marcados na mesma

estação de trabalho em uma

única passagem, reduzindo

custos por meio de um fluxo

de trabalho altamente efi-

ciente sem a necessidade

de hardware rotativo adicio-

nal.

Trotec apresenta o primeiro

Rotary Virtual do mercado

Nova impressora híbrida de alta velocidade EFI VUTEk XT
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Canson Infinity apresentou 4

novos papéis digitais para be-

las-artes da Arches Paper Mill

que estarão disponíveis no final

de março: ARCHES® 88

310gsm, ARCHES  BFK Rives  Pure White

310gsm, ARCHES  BFK Rives  White

310gsm e ARCHES  Aquarelle Rag

310gsm. Com a clara intenção de produzir

papéis modelados que apresentem os

brancos mais brancos sem o uso de OBA

(branqueadores ópticos), esta linha esta-

belece novos padrões na indústria de im-

pressão de belas artes digitais, graças à

sua capacidade de apresentar brancos pu-

ros. e brilhante em papéis 100% algodão.

Fabricado em 100% algodão, cada pa-

pel é isento de branqueador óptico para

garantir uma melhor preservação ao longo

do tempo. Usando a mais recente tecnolo-

gia de revestimento, o revestimento pro-

prietário exclusivo produz impressões com

excelente reprodução de cores, incluindo

pretos profundos e brancos naturais, dan-

do a fotógrafos, artistas e gravadores a ca-

pacidade de criar imagens com uma gama

notável de tons. cor. Esses novos papéis

são especialmente projetados para a

criação de impressões digitais de belas ar-

tes para trabalhos de edição limitada.

O grupo de embalagens e

papéis da Mondi lança

uma linha de novos

substratos siliconizado à

base de papel, criados

com materiais reciclados

e papéis de peso reduzido,

que oferecem uma solução

mais sustentável para múltiplas apli-

cações.

Os novos produtos foram criados com

papéis certificados FSC ou PEFC para

garantir um abastecimento responsável e,

por serem mais leves, oferecem uma so-

lução sustentável para etiquetas, fitas

adesivas, aplicações de selagem de en-

velopes e diversas aplicações industriais.

O labelite EverLiner é uma opção com

uma base de papel mais leve do que os li-

ners glassine padrão para aplicações de

etiquetas. O produto tem a

mesma espessura de um

glassine de 58 g / m² mas

tem peso reduzido de 47

g / m². Dessa forma,

20% a menos de maté-

ria-prima é utilizada para a

produção do próprio suporte.

As propriedades mecânicas e de trans-

parência do labelite EverLiner também

são comparáveis a um glassine padrão de

58 g / m². Além disso, seu menor peso

permite otimizar o transporte.

EverLiner M R é o primeiro revesti-

mento antiaderente no mercado a usar

papel de base reciclado. O papel GM,

com 70% de conteúdo reciclado, reduz a

quantidade de fibras virgens utilizadas e é

certificado pelo FSC, garantindo um abas-

tecimento responsável.

Mondi lança
AegisPaper

A Mondi desenvolveu com suces-

so uma nova linha de papel de barrei-

ra funcional reciclável. Projetada com

a proteção em mente, esta linha de

soluções certificadas de papel barrei-

ra reciclável está totalmente integrada

na cadeia de valor da Mondi - da pro-

dução de papel à aplicação de barrei-

ra - e pode funcionar em linhas de en-

chimento existentes para aplicações

de embalagem. formulário, preenchi-

mento e selo (FFS).

A linha AegisPaper da Mondi re-

duz a quantidade de plástico usado,

substituindo-o por um recurso renová-

vel que possui propriedades mecâni-

cas específicas, como resistência à

perfuração, selagem, capacidade de

impressão e proteção de barreira. As

tecnologias de revestimento aplicadas

a esses papéis criam barreiras perso-

nalizadas contra graxa e vapor d'á-

gua. Os papéis Aegis são adequados

para inúmeras aplicações de embala-

gem em alimentos secos, alimentos

congelados, alimentos para animais

de estimação, co-confeitaria, embala-

gens secundárias, brinquedos,

comércio eletrônico, embalagens

No AegisPaper, existem três clas-

ses disponíveis para diferentes apli-

cações e requisitos:

n AegisPaper select oferece uma

ampla gama de propriedades de ba-

rreira personalizadas

n O alimento AegisPaper 95/5 é

certificado como totalmente reciclável

e tem as melhores propriedades

mecânicas para aplicações alimentí-

cias

n AegisPaper reduzir fornece o

melhor papel de barreira funcional pa-

ra reduzir a quantidade de material de

embalagem necessário

Canson Infinity apresenta
quatro novos papéis da Arches

Mondi expande a gama 
de lonas de liberação
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Invercote Duo:
agora mais leve 

e flexível
O papelão de alta performance Inver-

cote Duo continua forte como sempre,

mas a partir de agora também será mais

leve e flexível.

Invercote Duo é um papelão revestido

branco (ou SBB) que possui duas cama-

das de papelão Invercote revestido duplo

coladas uma contra a outra. Suas su-

perfícies de impressão reproduzem com

fidelidade as imagens mais sofisticadas,

sendo valorizadas por sua excelente rigi-

dez, resistência e resistência à luz. Devi-

do a esta resistência e rigidez, Invercote

Duo é um recipiente ideal para produtos

com aroma e sabor pronunciados, sendo

também muito adequado para vários fins

de apresentação e diferentes tipos de

embalagens rígidas de alta qualidade.

Após extensos testes com vários

clientes importantes, Iggesund revisou a

descrição do produto Invercote Duo para

oferecer o melhor serviço e disponibilida-

de possíveis aos seus clientes.

A n t a l i s

apresenta Co-

ala Interior

Film, a nova

coleção de vi-

nis autocolan-

tes que satis-

faz completa-

mente as ne-

cessidades de

arquitetos e

designers de

interiores.

A coleção

Coala Interior

Film oferece

mais de 500

referências de

vinis autocolantes prontos a insta-

lar, capazes de transformar e dar

uma segunda vida a paredes e mó-

veis em todos os tipos de interio-

res, sejam casas, escritórios,

hotéis ou estabelecimentos comer-

ciais. 

As soluções estão disponíveis

numa ampla

gama de de-

signs muito

realistas de

m a t e r i a i s

n a t u r a i s

( m a d e i r a ,

couro, már-

m o r e . . . ) ,

acabamen-

tos e cores.

As referên-

cias que

tenham al-

guma su-

p e r f í c i e

b r a n c a

(ex.: o efei-

to madeira) também são persona-

lizáveis e compatíveis com a tecno-

logia de injeção de tinta UV.

Fácil de manter, resistente aos

raios UV e ignífuga, a gama Coala

Interior Film ajuda a limitar os resí-

duos oferecendo uma segunda vida

às paredes e móveis. 

A
ntalis chegou a um acordo de

distribuição com Favini, fabri-

cante em especialidades gráfi-

cas, produtos à base de fibras

naturais (celulose, algas, fru-

tas, nozes, couro, algodão, lã, etc.), utili-

zados na impressão e embalagem nas

indústrias do luxo e moda. Desta forma,

a Antalis aumenta a oferta de papéis

criativos, tornando-se no distribuidor da

nova gama REFIT de Favini, e dá res-

posta à crescente necessidade de

papéis criativos reciclados premium.

Concebidos e produzidos por Favini,

os papéis REFIT apostam na aplicação

dos princípios da economia circular para

a produção através da reutilização de fi-

bras têxteis de lã e algodão, que por se-

rem demasiado curtas para o sector têx-

til costumam acabar no lixo. REFIT é um

excelente exemplo da criação de um pro-

duto premium, ao mesmo tempo que luta

contra o desperdício dentro de uma ca-

deia de fornecimento ética. 

100% Reciclável e biodegradável,

REFIT apresenta um aspeto extrema-

mente singular, uma vez que os resíduos

de lã e algodão permanecem visíveis na

superfície e dão-lhe uma sensação de

toque muito autêntica. A Antalis tem à

disposição dos clientes dois produtos

premium:

l REFIT WOOL: 15% de fibras bran-

cas de lã que oferecem uma sensação

de toque rugoso distinta. Disponível em

Preto ou Azul.

l REFIT COTTON: 15% de fibras es-

curas de algodão que lhe dão um a sen-

sação de toque suave. Disponível em

Branco, Pérola ou Cinzento. 

Com este acordo, a Antalis torna-se

distribuidora de REFIT WOOL e REFIT

COTTON em França, Espanha, Portu-

gal, Benelux, Alemanha, Suíça e Tur-

quia.

Antalis e Favini anunciam um
acordo para distribuir REFIT

Coala Interior Film para renovar 
ou transformar paredes e móveis
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N
os últi-
m o s
t e m -
pos, o
p r o -

blema de papéis e
papelão com
grande quantida-
de de branquea-
dores ópticos (Op-
tical Brigthness
Agents - OBA) é
muito comum.

Os branqueadores óticos,
também chamados de bran-
queadores óticos, agentes
fluorescentes ou agentes de
branqueamento, são um tipo
de corante em papéis que
tem a capacidade de aumen-
tar o brilho.

Essas substâncias atuam
em duas regiões principais do
espectro eletromagnético da
luz: o ultravioleta e o azul. Em
si, o que os branqueadores
ópticos fazem é absorver a luz
que está na região do ultravio-
leta para reemitê-la em di-
reção à região do azul, em tor-
no de 430 nm a 460 nanôme-
tros (nm) do espectro de luz
quase invisível ao olho huma-
no.

Enquanto os olhos veem
esse efeito como um brilho
azulado branco, um instru-
mento de medição vê isso co-
mo uma forma diferente de
azul. Em discussões com os
maquinistas, eles menciona-
ram os altos valores espec-
trais em azul causados pelos
OBAs nos formulários, tanto
que é difícil controlar correta-
mente o processo de quadri-
cromia, especificamente man-
tendo o CIE ab ?E dentro das
tolerâncias da ISO 12647
padrão.

Pior ainda: apenas em al-

guns casos o ma-
quinista recebe
um aviso na or-
dem de serviço
sobre o número
de OBAs no pa-
pel de produção.
Assim, é ne-
cessário saber
primeiro - antes
de imprimir -
quando se trata
de substratos

com grande quantidade de
branqueadores ópticos, a fim
de se preparar para reproduzir
corretamente o processo qua-
dricromático nos diferentes
sistemas de impressão.

Típicos são papéis revesti-
dos brancos fortes (menos ca-
madas de estuque, mas com
OBAs), portanto, é um subs-
trato mais barato, muito procu-
rado justamente nestes tem-
pos de falta de liquidez e
papéis sulfite reciclados bara-
tos para obter um substrato
mais branco. Existem várias
possibilidades para determi-
nar o número de OBAs por
testes visuais ou por medição.

1.- Determinação visual de
OBAs com LUZ UV ou LUZ
NEGRA: Um teste visual sim-
ples é realizado usando lâm-
padas UV fluorescentes ou de
luz negra. Com essas lâmpa-
das é possível predeterminar
a quantidade de OBA que ca-
da substrato contém. É feita
uma comparação visual. As
lâmpadas de luz negra são a
forma mais barata de verificar
visualmente o papel ou pa-
pelão revestido a ser impresso
e, portanto, ter os cuidados
necessários para imprimir co-
rretamente o processo quadri-
cromático.

2.- Determinação da quan-
tidade de OBAs por meio de
medição espectral: Um méto-
do mais quantitativo e mais
preciso para determinar a
quantidade de OBA em um
papel branco é por meio de um
espectrofotômetro medindo o
valor espectral CIE Lab do
substrato. Quanto maior o va-
lor negativo do "b" da medição
espectral, maior será a quanti-
dade de OBA no substrato.

Por exemplo, se a medida
do papel branco retornar um
valor de L 97, a 1, - b 1, então
ela tem nenhum ou muito pou-
co OBA. Se o valor da medição
for L 97, a 0, - b 10 (quantidade
alta), então o seu instrumento
está coletando a fluorescência
do OBA, o que lhe dá um alto
valor negativo de b.

3.- Espectrofotômetros de
última geração: Vários instru-
mentos de última geração po-
dem medir o componente da
luz UV, bem como excluir os
UV. Por exemplo, existem ins-
trumentos de medição ma-
nuais como o X-Rite Exacto
Advanced, o Konica Minolta
Myiro-1, o Techkon Spectro-
dens Premium, mas também
a última geração de instru-
mentos espectrais com varre-
dura automática. Esses instru-
mentos têm a vantagem de

compensar a quantidade de
luz UV que é reemitida no es-
pectro azul e, assim, garantir
uma medição correta durante
a impressão do processo de
impressão em quatro cores.

Cuidado - o maquinista
tentará compensar com ins-
trumentos da velha geração
por meio do amarelo os altos
valores de azul porque o CIE -
b e, portanto, o CIE ?E do azul
serão muito altos. Mas, dessa
forma, distorcerá a repro-
dução correta do processo de
quatro cores.

4.- medir substratos com
OBA: Se for detectado em
uma impressora por meio de
testes visuais simples que está
sendo usado papel l com uma
grande quantidade de OBA é
absolutamente necessário ter
a nova geração de instrumen-
tos de medição espectral com
com os modos de medição M0
a M3 para garantir o controle
correto da quantidade de azul
no processo.

5.- Perfis ICC genéricos:
Também é importante ter os
perfis ICC genéricos corretos,
por exemplo do FOGRA (nº 39 e
47 sem OBAs - nº 51 e 52 com
OBAs) para compensar o efeito
dos OBAs e realizar um teste
de cor ou softproof já corrigido.

Papéis com alta quantidade de
branqueadores ópticos (OBAs)

Rainer Wagner

http://www.rainerwagner.com

www.druckblog.org
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A Two Sides influenciou
mais de 700 empresas a re-
mover alegações engano-
sas de que a comunicação
digital é melhor para o meio
ambiente.

Com enormes pressões
sobre a economia, bancos,
provedores de telecomuni-
cações, serviços públicos e
até organizações governa-
mentais estão cada vez
mais focados em mudar
seus clientes de papel para

serviços digitais para cortar
custos. Muitas vezes, as co-
municações com o cliente
tentam mascarar esses es-
forços de redução de custos,
justificando a mudança com
apelos de marketing am-
biental infundados, como
"Go Green - Go Paperless" e
"Escolha o faturamento
eletrônico e ajude a salvar
uma árvore."

Essas alegações de la-
vagem verde violam os

padrões de marketing am-
bientais estabelecidos e são
extremamente prejudiciais
para uma indústria com um
histórico ambiental forte e
em constante melhoria, em-
pregando 1.096.000 pesso-
as em mais de 115.700 em-
presas na UE e no Reino
Unido.

Globalmente, em 2020, a
Two Sides envolveu 320 or-
ganizações que faziam de-
clarações enganosas no pa-

pel e influenciou 134 delas a
remover tais declarações de
suas comunicações. Isso
traz o total para 710 empre-
sas que removeram ale-
gações enganosas de lava-
gem verde desde o início da
campanha em 2010.

A
sinalização de dis-
tanciamento social
continua a desem-
penhar um papel
importante em

nossos negócios e no dia a
dia. É imprescindível infor-
mar, por meio de gráficos, as
medidas de higiene, saúde e
distanciamento necessárias
em relação à COVID-19 para
a segurança de todos, em to-
dos os tipos de comércio co-
mo restaurantes, supermer-
cados, hospitais e qualquer
outro tipo de negócio.

Na Nekoosa, eles desen-
volvem os seguintes substra-
tos para comunicação gráfi-
ca, ideais para aplicações
COVID-19:

l Trifecta - Vinil texturizado
6mil, é impresso e aplicado
diretamente no piso sem a
necessidade de laminado.
Também para janelas e pare-
des.

l Sign-Ad - Vinil flexível ca-
landrado, revestido com um
adesivo removível baixo para
gráficos em superfícies lisas

como paredes e janelas.

l Hi-Stat - Vinil estático flexí-
vel e sem adesivo que adere
à maioria das superfícies li-
sas, especialmente janelas.

l ClingZ - polipropileno eletri-
camente carregado, aderente

a todos os tipos de superfí-
cies internas, sem adesivo

l Ztac - Poliéster adesivo ul-
trabaixo projetado para ser
Sily removido e reposicionado
para superfícies interiores lisas

lWalk-On Graphics - Solução

com vinil imprimível e revesti-
mento de piso texturizado ou li-
so com certificação UL410

l Wall Graphics - Linha de vi-
nil com adesivo removível,
para ser reposicionada nas
mais diversas paredes inter-
nas e externas.

Soluções de sinalização COVID-19

Campanha Global Anti-Greenwash da
Two Sides
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A
reciclagem de ma-

teriais é um dos

aspectos mais im-

portantes da eco-

nomia circular. No

entanto, um estudo publicado

na Nature Sustainability

questiona os supostos be-

nefícios ambientais da reci-

clagem de papel.

A reciclagem de papel po-

de não ser tão ecológica

quanto pensávamos, diz um

estudo realizado por pesqui-

sadores da Yale University e

da University College Lon-

don. O estudo, publicado na

Nature Sustainability em ou-

tubro de 2020, refere-se es-

pecificamente à reciclagem

de papel e seus possíveis

efeitos negativos no clima.

Os autores do estudo aler-

tam para a importância de se

ter em consideração as re-

percussões energéticas des-

sa reciclagem quando se

pensa numa economia circu-

lar. A conclusão deles é que a

reciclagem de papel parece

ter benefícios muito limitados

e um maior impacto climático

do que a nova produção de

papel de fibra.

Isso se deve principal-

mente ao fato de que a fabri-

cação de papel reciclado con-

some mais energia fóssil do

que a produção de papel no-

vo. A reciclagem de papel

usa energia da rede elétrica

ou gás natural; ambos são

soluções de alta energia fós-

sil. Em contraste, o novo pa-

pel de fibra pode ser produzi-

do com energia não fóssil de-

rivada de subprodutos da pol-

pa de celulose.

O relatório acrescenta

que, se a matriz energética

usada para reciclagem não

for radicalmente alterada, as

emissões de combustíveis

fósseis aumentarão. "Deve-

mos estar cientes de que a

reciclagem (ou a economia

circular em geral) nem sem-

pre é necessariamente positi-

va para as mudanças climáti-

cas", disse Paul Ekins, do

Instituto de Recursos Sus-

tentáveis da University Colle-

ge London e co-autor do es-

tudo, em uma imprensa

lançamento. .

"Essas descobertas estão

de acordo com o que estamos

vendo no mercado", disse Jo-

han Granås, Diretor de Sus-

tentabilidade da Iggesund Pa-

perboard. "Parece bastante

claro que a produção de pa-

pel ou papelão a partir de fibra

reciclada geralmente tem um

impacto climático maior do

que a produção de papel a

partir de fibra fresca."

Granås lembra que a Ig-

gesund, por exemplo, emite

33 quilos por tonelada de

emissões diretas de CO2 pa-

ra produzir seu papelão In-

vercote, enquanto um dos

principais produtores euro-

peus de fibra reciclada emite

294 quilos por tonelada, se-

gundo relatório ambiental da

própria empresa. E as

emissões de alguns recicla-

dores de papel norte-ameri-

canos são ainda maiores,

chegando a mais de 1000 kg

por tonelada.

Ainda assim, Granås

acredita que devemos conti-

nuar a reciclar material à ba-

se de fibra, especialmente se

pudermos usar mais energia

renovável para isso. "Tanto a

fibra nova quanto a reciclada

pertencem ao mesmo siste-

ma de materiais e são ampla-

mente dependentes uma da

outra. Se ninguém se dedicar

à produção de novas fibras,

chegará um momento em

que não haverá nada para re-

ciclar. E se não houvesse fi-

bra reciclada, a produção

atual de nova fibra não seria

capaz de atender a demanda

do mercado ", afirma.

A Agfa anunciou o lança-

mento de mercado do SY-

NAPS XM110 como a mais

recente adição ao seu

portfólio de papéis sintéticos

SYNAPS. Com 100 mícrons

de espessura, ele represen-

ta o tipo mais fino de SY-

NAPS XM e atende aos re-

quisitos para aplicações co-

mo bilhetagem e sinali-

zação.

SYNAPS XM110 pode

ser impresso em todas as

impressoras de toner seco

comuns e impressoras mul-

tifuncionais de escritório

com configurações de im-

pressão padrão como para

papel de escritório padrão.

Junto com seu tratamento

antiestático para evitar ato-

lamentos de papel, permite

que os gerentes de escritó-

rios e lojas produzam sinais

de segurança COVID per-

sonalizados de maneira rá-

pida e eficiente, sem a ne-

cessidade de laminação

que consome tempo e ener-

gia.

SYNAPS XM110 tem o

mesmo núcleo e camada de

aceitação de toner dos pro-

dutos XM existentes e está

disponível em formatos de

folha padrão, enquanto a fol-

ha de especificações do

cliente e formatos de rolo

podem ser entregues sob

demanda.

Um novo estudo lança dúvidas sobre
os benefícios do papel reciclado

Agfa lança SYNAPS XM110
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Pela primeira vez, Hah-

nemühle, junto com seus

parceiros de Arte Criativa

Allience Schmincke e da

Vinci, organizou o CAA Di-

gital Creative Days. As três

empresas criaram um pro-

grama de entretenimento

informativo como um subs-

tituto virtual para a feira

Creativeworld / Paperworld

que normalmente ocorre no

final de janeiro.

No domingo, 31 de ja-

neiro de 2021, aconteceu o

lançamento global da Na-

tural Line: artigos de artis-

tas premium, inovadores e

vegans. Com os novos

papéis de cânhamo e aga-

ve, bem como o já conheci-

do e popular papel de bam-

bu, a Hahnemühle se con-

centra ainda mais em

papéis que economizam

recursos. O elevado nú-

mero de fibras ecológicas

de bambu, cânhamo e

agave utilizadas na pro-

dução dos papéis é único

no mercado.

Com o lançamento do

produto de papel de mídia

mista Bamboo em 2008,

consistindo de 90% de fi-

bras de bambu e 10% de

trapos, a empresa está ca-

da vez mais se concentran-

do em fibras sustentáveis e

de rápido crescimento para

papéis artísticos. Ao longo

dos anos, outros papéis e

livros Bamboo para várias

técnicas de pintura foram

adicionados à gama. Hoje,

a "Linha Natural" da Hah-

nemühle inclui papéis artís-

ticos Agave Watercolour

para aquarela, Hemp

Sketch para desenhar,

Bamboo Mixed Media para

várias técnicas de pintura e

Bamboo Sketch novamente

para desenhar.

A
solução de cartão

de papelão da Ig-

gesund combina

um alto grau de

funcionalidade com

sustentabilidade, reduzindo

as emissões de carbono em

95% em relação aos cartões

plásticos tradicionais.

Ano após ano, bilhões de

cartões inteligentes são fa-

bricados para usos como

chaves de hotéis, passes de

transporte público, vales-

presentes, etc. De acordo

com dados da ICMA (Inter-

national Card Manufacturers

Association), 37,1 bilhões de

cartões foram fabricados em

2019, a maioria deles

cartões de plástico basea-

dos em fósseis. Esses

cartões são normalmente

usados por um curto período

de tempo e depois vão para

o ambiente ou são incinera-

dos, emitindo gases tóxicos

durante o processo.

A Iggesund desenvolveu,

em colaboração com vários

parceiros, um método para

fabricar cartões sem plástico

que podem operar sem con-

tato. Sua solução de papelão

usa materiais 100% naturais

e, portanto, é totalmente re-

ciclável. O cartão de papelão,

feito de polpa de madeira, po-

de reduzir as emissões de

carbono em 95% em compa-

ração com os cartões de

plástico de origem fóssil. De

acordo com dados oficiais da

Iggesund, um cartão de pa-

pelão gera 0,55 gramas de

CO2 por cartão, enquanto um

cartão de PVC gera 11,4 gra-

mas de CO2 por cartão.

Os cartões inteligentes

geralmente carregam um

chip que determina sua

função, bem como uma ante-

na que recebe e transmite in-

formações. Até agora, essas

funções exigiam o uso de

plásticos e alumínio. Mas

graças a uma técnica de im-

pressão de última geração,

em que a antena é impressa

entre duas folhas de papelão

Invercote, esses materiais

não são mais necessários.

Alternativa sustentável para cartões
inteligentes de plástico

Hahnemühle apresenta os trabalhos
'Linha Natural'



GWS Printing Systems expande sua oferta de
compra e venda de rotativas usadas coldset e
heatset, projetos chave na mão e realocações
de máquinas.

Temos um grande estoque de peças de reposição
disponíveis, incluindo uma boa seleção
de peças "difíceis de encontrar".

Onde nos encontrar:

www.gws.nl
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O
ano de 2020 im-

plicou uma rup-

tura poderosa

para o jornalis-

mo, enquanto a

pandemia de coronavírus

afetou profundamente a saú-

de, hábitos e meios de sub-

sistência das pessoas. Os

jornalistas desempenharam

um papel central ao relatar

essas mudanças em um am-

biente no qual eles também

foram afetados.

Confinamentos e res-

trições sanitárias mudaram a

forma como a informação é

produzida. Duas circunstân-

cias tornaram a comunicação

e os processos do dia-a-dia

mais complexos: a extensa

quantidade de horas dedica-

das e o massivo trabalho re-

moto. Além disso, o COVID-

19 aumentou a incerteza

econômica após uma queda

acentuada na receita de pu-

blicidade que levou a de-

missões generalizadas e

mais pressão sobre uma

indústria que já enfrenta de-

safios.

Simultaneamente, alguns

eventos notórios trouxeram à

tona uma série de mudanças

sociais e geracionais e

também algumas divergên-

cias básicas que submetem a

mídia a outros tipos de testes.

O assassinato de George

Floyd em Minnesota e os pro-

testos do movimento Black

Lives Matter ajudaram a cha-

mar a atenção para a injus-

tiça racial e a desigualdade

social e levantaram questões

sobre a forma como essas

questões são cobertas no jor-

nalismo.

Também com o ímpeto do

movimento #MeToo, com o

abuso e assédio sexual docu-

mentado na mídia e as reve-

lações permanentes sobre as

disparidades salariais entre

homens e mulheres, re-

dações em todo o mundo têm

buscado combater suas anti-

gas desigualdades sociais.

internas e para melhor repre-

sentar seus públicos, agre-

gando diversidade em suas

coberturas.

Para este relatório do

Reuters Institute, uma amos-

tra estratégica de líderes de

mídia de todo o mundo foi

pesquisada para examinar

como suas organizações

estão se adaptando a esses

desafios internos e externos.

A pesquisa incluiu pergun-

tas fechadas e abertas, para

que os entrevistados pudes-

sem compartilhar suas expe-

riências. "Esperamos que

nossas descobertas for-

neçam um contexto valioso a

partir da variedade de abor-

dagens que os tomadores de

decisão adotaram." Os dados

são baseados em uma pes-

quisa com 136 executivos do

setor em 38 países, realizada

entre 21 de setembro e 7 de

outubro de 2020.

Em geral, constatamos

que muitos meios de comuni-

cação estão tentando lidar

com a cobertura da pande-

mia, uma das histórias mais

importantes de nosso tempo,

ao mesmo tempo em que

tentam enfrentar a necessi-

dade de produzir diferentes ti-

pos de mudanças internas.

1.Trabalhe em casa.
O trabalho remoto,

que se alastrou com a crise,

poderia ter aumentado a efi-

ciência do meio, segundo

55% dos executivos, embora

preocupe o impacto em suas

equipes e na criatividade.

Quase oito em cada dez

(77%) acham que o teletra-

balho dificultou os relaciona-

mentos e vários estão preo-

cupados em como manter

uma comunicação eficaz e a

saúde mental dos funcioná-

rios.

2.Redações híbridas.
Apesar disso, é claro

que muitos meios de comuni-

cação continuarão a operar

de forma mais distribuída

mesmo após a pandemia.

Quase metade (48%) afirma

que suas empresas planejam

reduzir as instalações físicas.

Redações híbridas - com al-

guns funcionários no escritó-

rio, alguns em modo remoto e

alguns em trânsito - provavel-

mente se tornarão peças inte-

grantes da cena da mídia do

futuro.

3.Incentive a diversi-
dade. Embora nos-

sos entrevistados sintam que

houve um progresso signifi-

cativo no fechamento da la-

cuna de gênero, outras for-

mas de diversidade, como et-

nia e política, parecem am-

plamente negligenciadas.

Após os protestos Black Li-

ves Matter e o aumento do

escrutínio público das re-

dações que tendem a ser re-

lativamente monocromáticas,

melhorar a diversidade étnica

se destaca como a prioridade

mais urgente no próximo ano:

foi mencionada por 42%,

mais do que o dobro do nú-

mero de diversidade de gê-

nero ( 18%).

4.Medir e promover a
diversidade. A

maioria diz que sua mídia co-

leta e comparti lha infor-

mações sobre a diversidade

da equipe (64%) e seus líde-

res (54%), enquanto mais de

quatro em cada dez (41%) di-

zem que agora também eu

garantir a diversidade de

seus colaboradores e entre-

vistados. Quase metade

(46%) afirma que sua organi-

zação tem uma pessoa res-

ponsável pelas práticas de

diversidade, equidade e in-

clusão. Mas apenas um terço

(36%) tem um orçamento pa-

ra iniciativas internas que

promovem ativamente a di-

versidade.

5.Liderança menos
diversificada. Mui-

tos executivos dizem que seu

meio faz um bom trabalho ao

promover a diversidade nos

níveis menos experientes

(84%), mas apenas uma mi-

noria (37%) acha que o mes-

mo é verdade nos segmentos

mais seniores. Vários apon-

tam que essa lacuna entre

jornalistas e líderes às vezes

faz com que os funcionários

questionem a credibilidade

das mensagens públicas que

expressam o desejo de mu-

dança.

6.É difícil atrair talen-
tos. Os problemas

econômicos da indústria não

aumentaram a confiança dos

executivos em atrair e reter

talentos, especialmente em

funções não editoriais.

Resumo executivo do relatório "Changing newsrooms 2020" elaborado pelo Reuters Institute

Mudando as redações em 2020: abordando

a diversidade e estimulando o talento
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A segunda edição do pro-

grama de treinamento e in-

tercâmbio Stars4Media está

aberta a jovens profissionais

da mídia que buscam desen-

volver novos produtos edito-

riais ou experimentar ideias

inovadoras. O convite à apre-

sentação de candidaturas

está aberto a jornalistas e or-

ganizações noticiosas euro-

peias até 1 de julho de 2021.

Stars4Media é um progra-

ma de intercâmbio e treina-

mento para jovens profissio-

nais de mídia na Europa. O

programa de um ano apóia e

treina mais de 100 talentosos

"estrelas em ascensão" para

desenvolver inovação basea-

da em projetos sustentáveis e

promover a colaboração

transfronteiriça entre organi-

zações de notícias europeias.

O programa nasceu com a

ambição de tornar o setor da

mídia mais sustentável, pro-

movendo a inovação e o jor-

nalismo de qualidade e crian-

do novas parcerias entre or-

ganizações de mídia em toda

a Europa.

Co-financiado pela UE,

Stars4media é coordenado

pela VUB (Vrije Universiteit

Brussel) em associação com

WAN-IFRA, MediaLab da Eu-

ropa (Fondation EURACTIV)

e a Federação Europeia de

Jornalistas (EFJ).

Todas as informações so-

bre o processo de inscrição

podem ser encontradas em

www.stars4media.eu

Menos de um quarto da

amostra está confiante em re-

crutar e manter talentos em

áreas como produto (23%),

dados (21%) e tecnologia

(18%). Os líderes entrevista-

dos dizem que estão lutando

para competir com salários e

outros benefícios oferecidos

por outros setores.

Nota importante. Os 136

entrevistados são executivos

das áreas editorial, comercial

e de produtos. Eles vêm de

38 países, a maioria perten-

cente ao Norte global. Eles

trabalham para vários meios

de comunicação (impressa,

televisão, rádio, nativos digi-

tais) e principalmente em em-

presas de médio e grande

porte: portanto, nossos resul-

tados não captam a situação,

muitas vezes muito diferente,

vivida por pequenas organi-

zações e aquelas que ope-

ram em países pobres e / ou

autoritário. Não é uma amos-

tra representativa ou aleató-

ria, o que não permite gene-

ralizações sobre o setor.

Fonte: Reuters Institute

Stars4Media Second Edition
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A história se repete para o

impressor turco Özyurt

Matbaacilik
O impressor turco

Özyurt Matbaacilik
mais uma vez fez par-
ceria com a GWS
Printing Systems ao
solicitar outra impres-
sora comercial heat-
set de 16 páginas
com corte de 578
mm. Desta vez, a de-
cisão foi para Rotoman.

A GWS mantém um relacionamento de longa data com a Tur-
quia desde os anos 1980 e, quarenta anos depois, o relaciona-
mento com o mercado continua e mais uma vez recebe um de
seus clientes para a venda de uma impressora. Özyurt Matbaaci-
lik e GWS têm parceria ao longo dos anos. Recentemente, em
2019, as duas empresas fizeram negócios juntas quando a GWS
lhes vendeu um M600. Quase exatamente um ano depois, a
história se repete. Em novembro de 2020, apesar das atuais con-
dições de mercado, a GWS foi capaz de ajudar o cliente a en-
contrar uma solução para suas necessidades de produção ao
concluir a venda de uma impressora Manroland Rotoman de 16
páginas da África do Sul. A impressora foi a escolha certa para o
cliente devido aos requisitos atuais de licitação de livros, que são
emitidos anualmente para impressores. Com a nova adição às
suas instalações de impressão, o cliente pode aumentar sua ca-
pacidade de produção e atender às necessidades do mercado.

A impressora chegou em dezembro de 2020 e estará pronta
para produção no início de 2021 para receber tiragens sazonais.

W
AN-IFRA, a
associação lí-
der mundial
de editores de
notícias e em-

presas de tecnologia de mí-
dia, lançou sua nova identida-
de de marca corporativa, que
inclui um novo design de site
e logotipo. Essas mudanças
acompanham a evolução da
oferta de serviços e a ex-
pansão do alcance global da
associação.

Sem dúvida, os efeitos da
atual crise de saúde pesaram
sobre as organizações de
notícias, acelerando o movi-
mento em direção a um mel-

hor alinhamento de todos os
aspectos da publicação de
notícias: redação, distri-
buição, produção, desenvol-
vimento de produto, planeja-
mento, desenvolvimento de
negócios. Essa crise mudou

profundamente a relação
com a mídia e a forma como
as notícias são produzidas,
distribuídas e consumidas.

O ano de 2021 será mar-
cado por essa mudança cul-
tural e estratégica acelerada.

A mudança da identidade vi-
sual corporativa da WAN-
IFRA ressalta o compromisso
da organização em apoiar es-
sa transformação.

Ele destaca seu apelo por
um realinhamento estratégi-
co dentro da indústria. Isso
demonstra seu compromisso
em construir um ecossistema
simbiótico mais robusto para
notícias. Este posicionamen-
to sem precedentes no cam-
po das associações interna-
cionais de editores foi a ori-
gem de sua fundação há cer-
ca de 75 anos. Continua a
ser o seu compromisso em
2021.

WAN-IFRA entra para a

Associação de Liberdade de

Imprensa do Washington Post
A Washington Post Press Freedom Association, uma iniciati-

va de serviço público do The Washington Post para promover a
liberdade de imprensa em todo o mundo, anunciou a adição da
WAN-IFRA, a Associação Mundial de Editores de Notícias, à
sua crescente coalizão de parceiros.

A associação também anunciou seu primeiro parceiro de
apoio, o programa Aspen Digital do Aspen Institute, que ajudará
a elevar o trabalho da associação às principais partes interessa-
das que trabalham para expandir a proteção de jornalistas em
todo o mundo. WAN-IFRA e Aspen Digital juntam-se a um grupo
global de oito organizações parceiras: Committee to Protect
Journalists, International Press Institute, International Women's
Media Foundation, James W. Foley Legacy Foundation, Natio-
nal Press Club, One Free Press Coalition, Reporters Commi ttee
for Freedom da Imprensa e Repórteres Sem Fronteiras.

WAN-IFRA apresenta uma nova identidade de marca
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A
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
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cuidado e proteção de alimentos e itens de higiene ,

garantindo com o seu trabalho a segurança e o abastecimento
desses bens essenciais.

Revista 
ESPECIALIZADA

Reserve o seu
espaço de publicidade

Você pode enviar as novidades da sua empresa e contratar sua publicidade em 

laprensa@alborum.com

Indústria e Comunicação Gráfica .

LaPrensaLa    Pre   nsa
www.alborum.com

ETIQUETAS       EMBALAGEMETIQUETAS       EMBALAGEM

mailto: laprensa@alborum.com


Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting39

LaPrensaLaPrensa

Indústria e Comunicação Gráfica .

LaPrensaLa    Pre   nsa
ABRIL

2021
www.alborum.com

ETIQUETAS       EMBALAGEMETIQUETAS       EMBALAGEM

A
Konica Minolta

lançou uma nova

impressora jato de

tinta digital para

embalagens de

papelão ondulado. O PKG-

675i permite que gráficas, fa-

bricantes de embalagens e

marcas se beneficiem de

uma solução fácil de usar pa-

ra a produção de embala-

gens sob demanda, que co-

rresponde à tendência de im-

pressão mais personalizada

para caixas de papelão ondu-

lado.

O PKG-675i é um disposi-

tivo a jato de tinta de alta qua-

lidade que pode imprimir tira-

gens curtas, caixas de pa-

pelão corrugadas personali-

zadas e caixas dobráveis,

planas ou pré-cortadas, de

forma rápida e econômica.

Para fabricantes de embala-

gens, também oferece uma

solução perfeita para criar

modelos de design de emba-

lagens rapidamente, ajudan-

do a melhorar o tempo de

lançamento no mercado e re-

duzir o desperdício. As apli-

cações mais frequentes são

embalagens de papelão on-

dulado de pequenas tiragens

para cuidados pessoais e

domésticos e alimentos pro-

cessados, onde a caixa é ne-

cessária para proteger e en-

tregar o produto.

O mercado de embala-

gens atual foi profundamente

afetado pelo COVID-19, e

muitas das mudanças prova-

velmente serão sustentadas

a longo prazo. Embora os vo-

lumes gerais de embalagens

de papelão ondulado tenham

diminuído durante 2020, es-

pera-se que eles se recupe-

rem com o comércio interna-

cional. No entanto, é na for-

ma como as mercadorias são

vendidas e distribuídas que

as grandes mudanças oco-

rreram, com uma tendência

de afastamento dos designs

prontos para o varejo para os

formatos de mala direta, dis-

tribuição e varejo. Internet e

comércio eletrônico.

A pesquisa de Smithers

sobre "O Estado da Indústria

de Embalagens em 2020" su-

gere que a pandemia acele-

rou a demanda por embala-

gens de e-commerce em dois

a três anos, em comparação

com as previsões pré-CO-

VID-19. O mercado global de

embalagens de e-commerce

foi avaliado em mais de US $

49 bilhões em 2020, e Smit-

hers diz que 80% desse valor

é para embalagens de pa-

pelão ondulado.

Fabricado pelo parceiro

da Konica Minolta, MTEX NS,

e baseado em cinco cabeço-

tes de impressão Memjet

CMYK, permitindo atingir

uma largura de impressão de

1.067 mm, o PKG-675i impri-

me gráficos em papelão on-

dulado a 1.600 x 1.600 dpi.

Com interação mínima de

pré-impressão, os trabalhos

sob demanda podem ser pro-

duzidos em alta resolução a

velocidades de até 18 metros

por minuto. A impressora

vem com um Caldera RIP e

usa tintas à base de água

aprovadas pela FDA para

contato indireto com alimen-

tos.

Konica Minolta lança impressora para
embalagens de papelão ondulado PKG-675i
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A
Xeikon anunciou a

adição de duas no-

vas impressoras

de etiquetas digi-

tais: a Xeikon

CX30 e a Xeikon CX50. A

partir de sua plataforma de

sexta geração e com base na

tecnologia CHEETAH 2.0

com interfaces de próxima

geração e conexão com a nu-

vem, as novas impressoras

foram projetadas para ofere-

cer o máximo de OEE. A Xei-

kon projetou e desenvolveu

as duas novas máquinas para

atender qualquer impressora

de etiquetas operando em

'capacidade média', ou seja:

20.000-40.000 m2 em todos

os segmentos de uso final,

mas são particularmente ade-

quadas para os setores far-

macêutico, alimentício e de

vinho e rótulos de bebidas es-

pirituosas.

A tecnologia CHEETAH

2.0 é baseada na arquitetura

de impressão escalonável da

Xeikon, que inclui cinco es-

tações de impressão e um

processo rotativo completo

com um comprimento de re-

petição variável. Cada es-

tação usa o processo de toner

seco da Xeikon e larguras de

impressão diferentes até um

máximo de 512 mm (20,3 ")

usando um cabeçote de ima-

gem LED que opera a

1200x3600 dpi e oferece qua-

lidade de imagem comparável

ao offset / Gravure. Ambas as

novas máquinas usam o toner

seco QB da Xeikon na tecno-

logia CHEETAH 2.0, que ofe-

rece consistência de cor su-

perior em toda a web e garan-

te o volume máximo de pro-

dução com menos desperdí-

cio. O toner está disponível

em CMYK, vermelho, azul,

verde, laranja, magenta extra

(cores de extensão de gama)

e preto super, bem como co-

res técnicas, como branco

opaco de uma passagem, UV

e tinta reflexiva transparente,

bem como cores personaliza-

das. O toner QB-I atinge os

resultados da mais alta quali-

dade em uma ampla gama de

materiais flexográficos

padrão. Os pigmentos usados

no toner QB são de o mais al-

to nível e são seguros para os

alimentos, além de oferece-

rem os mais altos níveis de

'resistência à luz' do mercado.

Os rótulos brilham não ape-

nas recém-impressos, mas

muito depois.

As impressoras Xeikon

CX30 e Xeikon CX50 são

equipadas com a interface di-

gital X-800 da Xeikon para

máxima eficiência e auto-

mação total. O fluxo de trabal-

ho Digital Front End (DFE) da

Xeikon é um verdadeiro dife-

renciador e pode ser integra-

do com a maioria dos siste-

mas ERP e MIS. A repro-

dução precisa das cores ao

longo do tempo e entre as im-

pressoras é garantida por um

espectrômetro on-line embuti-

do no equipamento.

Ao fornecer uma alterna-

tiva a laser ativa para tintas e

métodos de impressão tradi-

cionais, a DataLase desen-

volveu com sucesso uma

variedade de revestimentos

flexográficos à base de água

voltados para os mercados

de embalagens.

Os revestimentos, que

podem facilitar o texto com

imagens a laser, códigos de

data e lote e gráficos em vá-

rios substratos, têm muitos

benefícios comprovados, in-

cluindo uma pegada de car-

bono mais baixa, custos de

envio reduzidos e personali-

zação de estágio final sem

consumíveis de tinta no en-

chimento do contêiner. A

maioria dessas aplicações

está relacionada ao contato

indireto com alimentos, pro-

dutos farmacêuticos e bebi-

das, onde a segurança do

consumidor é fundamental,

guiada por rígidas regula-

mentações de embalagens

relacionadas à tinta.

Xeikon adiciona duas novas impressoras de etiquetas

Revestimentos à base de agua de DataLase
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A
redução

do des-

perdício

de ali-

mentos é

um esforço global. A

meta 12 dos Objeti-

vos de Desenvolvi-

mento Sustentável

das Nações Unidas

(ODS) é "Garantir

padrões de consu-

mo e produção sus-

tentáveis" e inclui a

meta "Até 2030, re-

duzir pela metade o

desperdício alimentar per capi-

ta global no varejo e no consu-

midor e reduzir as perdas de

alimentos na produção e redes

de fornecimento [...] '.

Os Estados-Membros sau-

daram a iniciativa e as autori-

dades reguladoras, como a

Comissão Europeia, estão a

avaliar, entre outras questões,

as regras para os retalhistas

doarem alimentos excedentes.

Muitos varejistas, proprietários

de marcas, fabricantes e for-

necedores do Reino Unido

também se comprometeram a

cumprir as metas do Courtauld

Pledge 2025, que visa melho-

rar a eficiência dos recursos e

reduzir o desperdício no setor

de alimentos do Reino Unido.

In co Consequentemente, a

indústria adotou novas so-

luções e tecnologias para redu-

zir o desperdício de alimentos,

incluindo recipientes que po-

dem ser lacrados, embalagens

menores e embalagens unitá-

rias, e tem feito esforços para

aumentar a vida útil do produto

tornando-os mais eficientes.

sistemas de transporte e arma-

zenamento.Mas e quanto à

causa mais comum de des-

perdício de alimentos entre os

consumidores: o prazo de vali-

dade dos alimentos?

Lee Metters, diretor de de-

senvolvimento de

negócios do Domi-

no Printing Scien-

ces (Domino)

Group, discute as

várias práticas e re-

quisitos internacio-

nais em relação à

indicação do melhor

antes e das melho-

res datas em ali-

mentos e examina

como uma melhor

consistência e clare-

za na rotulagem de

alimentos poderia

ajudar a reduzir desperdício.

REVISÃO DE TERMINOLOGIA
De acordo com uma pes-

quisa do Programa de Ação de

Resíduos e Recursos

(WRAP), 7,3 milhões de tone-

ladas de alimentos são des-

perdiçados a cada ano no Rei-

no Unido. Cerca de 660 mil to-

neladas desse resíduo - ou se-

ja, quase 10% do total - deve-

se, de alguma forma, à rotula-

gem da data. Parte do proble-

ma é a maneira como os dife-

rentes compradores interpre-

tam a data dos rótulos nas em-

balagens dos alimentos.

O desafio é agravado por

diferenças no uso de termino-

logia e regulamentos em re-

lação à indicação de datas nos

alimentos s. Até recentemen-

te, era comum ver 'exibir por' e

'vender por' em varejistas do

Reino Unido, enquanto na UE

eram frequentemente vistos

ao lado de 'melhor antes' e 'u-

so por'. Em contraste, nos

EUA, por não usar descrições

uniformes e universalmente

aceitas nos rótulos dos alimen-

tos, os consumidores se depa-

ram com expressões como

"expiração", "data de valida-

de", "de preferência antes de",

"venda antes de", "melhor an-

tes de", "De preferência até", e

a lista continua.

Porém, exceto pela indi-

cação de "prazo de validade",

nenhuma dessas datas está

relacionada à segurança do

produto. Por exemplo, as indi-

cações "consumir de preferên-

cia antes", "de preferência an-

tes" e "consumir de preferência

antes" referem-se à data em

que um produto terá o melhor

sabor ou qualidade, enquanto

"expor até" e "vender por" indi-

cam ao varejista por quanto

tempo o produto pode ser exi-

bido para venda para fins de

gerenciamento de estoque.

Em 2017, o WRAP, junta-

mente com a FSA e o Ministé-

rio do Meio Ambiente, Alimen-

tos e Assuntos Rurais do Rei-

no Unido (DEFRA), emitiu no-

vas recomendações destina-

das aos varejistas para dar

aos compradores uma indi-

cação mais simples e consis-

tente sobre a data no rótulo. O

documento Guia de Rotula-

gem - Melhores práticas para

rotulagem de datas de alimen-

tos e recomendações de ar-

mazenamento recomenda a

prática de "ter um único rótulo

com a data em cada produto".

O guia também recomenda

aplicar "prazo de validade"

apenas quando houver um

motivo de segurança alimentar

para fazê-lo e fornece ajuda

sobre quando usar infor-

mações adicionais, como ins-

truções de congelamento e ar-

mazenamento. Deve-se notar

que o documento WRAP se

destina a ser usado em con-

junto com o Regulamento (UE)

nº 1169/2011 sobre infor-

mações sobre alimentos ao

consumidor, o Regulamento

(Reino Unido) sobre infor-

mações sobre alimentos de

2014 e outros guias relaciona-

dos, e não se destina a substi-

tuir as orientações já em vigor.

REVISÃO DOS PADRÕES DE
ENCONTROS GASTRONÔMICOS

Embora os padrões de da-

tação sejam diferentes entre

os países, há uma distinção

entre as datas relacionadas à

qualidade do produto e aque-

las relacionadas à segurança,

saúde e bem-estar do consu-

midor.

No Reino Unido, a organi-

zação de pesquisa e consulto-

ria em alimentos Campden

BRI deixa claro que os consu-

midores não devem consumir

um produto após o "prazo de

validade" por razões de segu-

rança. No entanto, a indicação

"consumir de preferência an-

tes" aborda - de acordo com a

Food Standards Agency (FSA)

- "qualidade e não segurança".

Essa recomendação é semel-

hante na França, onde a

Agência Nacional de Segu-

rança Alimentar, Ambiental e

Ocupacional menciona que o

"prazo de validade" deve ser

respeitado e que, após essa

data, o produto "legalmente

não é adequado para consu-

mo, pois representa um risco à

saúde do consumidor ".

Saber como a vida útil do

produto é determinada é bené-

fico para entender a relevância

e a importância desses rótulos

de data. De acordo com

Campden BRI, existem muitas

formas de análise para estabe-

lecer a data de validade e a da-

ta de validade de um produto.

Para a data de expiração,

você pode realizar um teste de

vida útil no qual o produto é

embalado e então testado mi-

crobiologicamente por um

período de tempo especifica-

do. Uma vez que as substân-

cias microbiológicas excedam

certos níveis, o produto será

considerado como tendo atin-

gido o "fim da sua vida útil". 

A marcação de datas de validade e consumo preferencial:
uma oportunidade para evitar o desperdício de alimentos

Lee Metters

Diretor de

desenvolvimento de

negócios do Domino

Printing Sciences

(Domino) Group, 
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Outras formas de teste in-
cluem modelagem preditiva,
na qual o software é usado pa-
ra prever a vida útil de um pro-
duto, ou um teste de estimu-
lação, no qual microorganis-
mos são introduzidos em um
produto embalado para ver se
eles crescem.

No caso de datas preferen-
ciais de consumo, podem ser
realizados testes como a aná-
lise sensorial, que avalia a
aparência, cheiro, sabor e pa-
ladar dos produtos; análise de
textura, que testa o ranço em
produtos de panificação e pas-
telaria; e análise química, com
a qual aspectos como impure-
zas e ranço são avaliados no
perfil de sabor de um produto.

O aspecto da qualidade do
melhor antes da data levou al-
guns a acreditar que essas da-
tas são arbitrárias e que até
encorajam o desperdício de
alimentos. No entanto, o
WRAP menciona que a pre-
sença de um rótulo de data de
qualquer tipo reduz a probabili-
dade de as pessoas jogarem
fora os alimentos antes do
cumprimento da data, o que
indica que essas indicações
podem ter seu peso no com-
bate ao desperdício alimentar.
.

Na UE, não há atualmente
nenhuma exigência legal de
que frutas e vegetais frescos e
não cortados tenham um rótu-
lo de data, embora o uso de
um código de data em produ-
tos de vida curta com um tem-
po limitado para consumo pos-
sa encorajar os consumidores
a comer os alimentos antes is-
so estraga. O WRAP reco-
menda remover os rótulos de
data dos produtos frescos,
conforme apropriado, e enco-
raja as pessoas a usarem seu
julgamento sobre quando os
produtos frescos devem ser
consumidos.

INICIATIVAS INTERNACIONAIS
PARA REDUZIR O DESPERDÍCIO

Organizações em todo o

mundo têm lutado para resol-
ver a confusão dos consumi-
dores em torno da rotulagem
de datas, na tentativa de re-
duzir o desperdício de alimen-
tos. No Reino Unido, a cam-
panha Love Food Hate Waste
visa aumentar a conscienti-
zação sobre a necessidade
de reduzir o desperdício de
alimentos e oferece consel-
hos práticos para ajudar as
pessoas a desperdiçar menos
alimentos. Por sua vez, a or-
ganização dinamarquesa Too
Good To Go colabora com o
homem y outros de outros
países, incluindo Noruega,
Áustria, Suíça, Portugal e
Polônia, para reduzir o des-
perdício de alimentos.

A organização defende
uma rotulagem mais clara das
datas, bem como iniciativas
que permitem que lojas, cafés
e restaurantes locais vendam
ou doem alimentos exceden-
tes, em vez de simplesmente
jogá-los fora. Em um relatório
recente intitulado Datas de ex-
piração, uma ideia desatuali-
zada? (Datas de validade,
uma ideia desatualizada?), A
organização apóia a pesquisa
WRAP que indica que 49% da
população europeia acha que
informações melhores e mais
claras sobre o significado do
melhor antes e das melhores
datas ajudariam a desperdiçar
menos comida em casa.

Um trabalho significativo foi
feito para combater essa cau-
sa subjetiva de desperdício, in-
cluindo a campanha Frequen-
temente Good After, que lem-
bra os consumidores de que
os alimentos ainda podem ser
comestíveis após a data espe-
cificada se tiverem cheiro e
gosto bom. Essa campanha
incentiva o consumidor a con-
fiar em seus sentidos para
analisar a vida útil do produto.
Vários fabricantes de alimen-
tos, incluindo Unilever, Carls-
berg e Arla Foods, colabora-
ram com a Too Good To Go
para tornar a iniciativa uma re-

alidade. A Carlsberg e a Arla
Foods adicionaram uma de-
claração "Normalmente bom
depois" para certas cervejas e
laticínios, e a Unilever adotou
o rótulo para suas três mini-re-
feições de macarrão de arroz
Knorr.

ALGUMAS DAS ALTERNATIVAS
Como muitos fabricantes

de alimentos recebem bem as
iniciativas internacionais para
reduzir o desperdício, a pes-
quisa de materiais de embala-
gem alternativos ao plástico
também está ocorrendo em
segundo plano. A embalagem
alternativa pode estender a vi-
da útil de muitos produtos; não
só oferecem conveniência,
mas também minimizam o
desperdício. Muitas entidades
do setor se manifestaram so-
bre a pressão que as empre-
sas enfrentam para reduzir o
uso do plástico sem aumentar
o desperdício de alimentos.

A indústria - incluindo fabri-
cantes de alimentos e super-
mercados - está cada vez
mais ciente de que pode haver
um aumento no desperdício
de alimentos devido à redução
de plásticos. Isso pode mudar
se o setor for informado sobre
as alternativas ao plástico.
Atualmente, algumas datas de
validade são previstas para
novos materiais de embala-
gem e os produtos geralmente
começam com uma vida útil
mais curta, que é então esten-
dida conforme o andamento
dos estudos.

Grupos e iniciativas como
o NanoPack, um projeto finan-
ciado pela UE, estão apoiando
o uso de embalagens alternati-
vas a fim de estender a vida
útil dos produtos por meio do
uso de tecnologias ativas de
embalagem de alimentos. Ou-
tras metodologias incluem o
uso de materiais produzidos a
partir de plantas ou alimentos
em filmes de embalagem ou
revestimentos protetores e o

uso de nanopartículas antioxi-
dantes, conforme relatado em
um relatório recente da PreS-
couter.

Embora todo esse trabalho
seja crítico, ao adotar qualquer
novo material, Campden BRI
diz, a vida útil do produto deve
ser redeterminada. Se forem
utilizados materiais alternati-
vos, esse processo também
deve envolver a avaliação do
próprio material de embala-
gem, bem como dos alimentos
dentro do recipiente. Isso é ex-
tremamente importante na ho-
ra de codificar esses produtos,
que deve ser correta para ga-
rantir que o alimento não es-
trague antes de chegar ao
consumidor.

CONCLUSÃO

Este é claramente um pro-
cesso de longo prazo para os
fabricantes de alimentos, e
muitos estão demonstrando
seu compromisso com a re-
dução do desperdício de ali-
mentos por meio de parcerias
com organizações que se des-
tacam neste campo. Temos
visto inúmeras iniciativas da
indústria ou organizações pes-
quisando materiais de embala-
gem alternativos e tentando
resolver a confusão em torno
da marcação de data em uma
tentativa de reduzir o des-
perdício de alimentos e tornar
a embalagem de alimentos
mais sustentável, e esses são
sinais de que medidas estão
sendo tomadas na direção
certa.

À medida que os regula-
mentos continuam a mudar, os
fabricantes de alimentos e be-
bidas devem se esforçar para
colaborar com organizações
que tenham conhecimento
atualizado dos requisitos de
codificação de datas e regula-
mentos de codificação e mar-
cação para que possam conti-
nuar a cumprir os regulamen-
tos e contribuir para o objetivo
global de redução desperdício
de comida.
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C
omo parte de
seus esforços pa-
ra inovar soluções
de etiquetagem
por meio de sua

experiência em P&D desen-
volvida no Japão, a Brother
ampliou sua linha de impres-
soras de etiquetas industriais
com equipamentos mais ro-
bustos e confiáveis, ofere-
cendo um alto nível de produ-
tividade em ambientes de
produção mais intensivos.

A oferta da Brother con-
siste em oito modelos, dis-
poníveis em duas resoluções
diferentes: 203 dpi nos mode-
los TJ-4020TN, TJ-4021TN,
TJ-4420TN, TJ-4422TN e im-
pressoras de etiquetas 300

dpi nos modelos TJ-4120TN,
TJ-4121TN, TJ-4520TN , TJ-
4522TN, todos projetados
para atender a ambientes
com alto volume de im-
pressão de etiquetas e onde
a otimização do processo e a

economia de custos são fun-
damentais.

Nesse sentido, o equipa-
mento garante produtividade
máxima, com velocidade de
impressão de até 14ips (pole-
gadas por segundo), bem co-

mo tempo de inatividade mí-
nimo com fitas que oferecem
ampla autonomia de 450m ou
600m - dependendo do mo-
delo -, e são projetado para
impressão de alto volume.
Dessa forma, eles se ajustam
às necessidades de uma am-
pla variedade de setores, co-
mo manufatura, transporte,
logística, varejo ou saúde.

Além disso, a Brother
lançou 12 fitas de diferentes
materiais e tamanhos (cera,
resina, cera / resina nos com-
primentos de 450m e 600m),
e quatro opções de etiquetas
de transferência térmica pré-
cortadas, com acabamentos
diferenciados e compatíveis
com todos os modelos.

Sick cria Speetec
A Sick, fornecedora de so-

luções baseadas em sensores,
lança o Speetec, um sensor com
uma nova tecnologia de medição
a laser sem contato com a su-
perfície do produto com foco na
medição de velocidade e compri-
mento de objetos em movimento
linear.

A tecnologia laser sem conta-
to da Speetec, sem elementos de
medição ou escalas, determina
com segurança o comprimento, a
posição e a velocidade de todos
os tipos de objetos e superfícies,
sejam eles materiais em rolo
contínuo ou itens individuais, pa-
pel, plástico, metal, madeira ou
têxtil. Também permite controles
dimensionais e cortes com gran-
de precisão.

R o n d o
Ganahl, um
dos principais
fabr i can tes
mundiais de
papelão on-
dulado e em-
balagens, re-
velou planos
para uma no-
va unidade de produção digital após um
aumento nas vendas impulsionado por
um investimento na impressora automá-
tica Koenig & Bauer Durst Delta SPC 130
FlexLine.

A Delta SPC 130 com sua tecnologia
de tinta à base de água fornece as so-
luções exigidas pelas marcas que são
necessárias para a indústria de embala-

gens de ali-
mentos. Com
os prazos de
entrega redu-
zidos, Rondo
diz que há um
enorme po-
tencial em
tecnologia on-
de a excelen-

te qualidade de impressão combina com
a produção de litografia.

As vendas estão progredindo tão rá-
pido na impressão digital para a Rondo
que uma nova unidade de produção digi-
tal será aberta na Áustria no outono de
2021. Aproximadamente 90% do negó-
cio de impressão digital da Rondo é dedi-
cado à indústria alimentícia.

Brother reforça seu compromisso com 
a impressão de etiquetas industriais

Rondo aumenta suas vendas com o
Koenig & Bauer Durst Delta SPC 130
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N
o ambiente atual
da indústria de
embalagens, vá-
rias transfor-
mações estão

ocorrendo, não só por causa
da pandemia COVID-19, mas
também por causa da compe-
tição que não para de crescer
e por causa da grande
pressão que existe para ace-
lerar os tempos de lançamen-
to -E também em lotes meno-
res - devido à necessidade de
obter consistência de cores e
controle de qualidade perfei-
tos e para cumprir os compro-
missos de sustentabilidade
das empresas.

Para apoiar a conectivida-
de, o BOBST está ajudando a
liderar uma transformação
fundamental da cadeia de va-
lor da embalagem, começan-
do com uma série de silos iso-
lados para oferecer uma pers-
pectiva conectada de ponta a
ponta.

A BOBST anunciou sua
visão de moldar o futuro do
mundo da embalagem e cons-
truir uma estratégia baseada
em quatro pilares: conectivi-
dade, digitalização, auto-
mação e sustentabilidade. O
BOBST Connect está aqui pa-
ra oferecer suporte a todas es-
sas soluções. É uma platafor-
ma aberta que coordena todo
o processo de produção de
embalagens e integra todos
os componentes principais
que tornam a produção de
embalagens mais eficiente.

"BOBST Connect é uma
plataforma única que oferece
a impressoras, conversores e
fabricantes de ferramentas
acesso ao nosso ecossistema
de soluções digitais usando a
mais recente tecnologia de In-
ternet das Coisas (IoT)", -ex-
plicou Serge Morisod, diretor
do laboratório. IoT no
BOBST-.
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BOBST Connect molda o futuro do mundo da embalagem

BOBST Connect: Soluções atuais e futuras

Soluções de pré-impressão
Apoiar os clientes durante a pre-

paração do trabalho, permitindo-lhes
ser mais eficientes e ágeis

Produção
Apoie nossos clientes enquanto o

trabalho está sendo executado na má-
quina. Isso dá a eles acesso total e
transparente aos dados de produção.

Otimização
Apoie os clientes para melhorar

sua produtividade, fornecendo infor-
mações e recomendações com base
nos dados de produção coletados. 

Manutenção
Suporte aos clientes para garantir

a maior disponibilidade de equipa-
mentos. Isso incluirá uma interação ao
vivo com nossos especialistas de su-
porte técnico.

Mercado
Ajude os clientes a obter as peças

e serviços certos 

BOBST Connect
Soluções disponíveis

l Controlador digital com tecnolo-
gia Mouvent
l API para MES e ERP 

l Conectar Portal e Portal Móvel
l Monitoramento remoto
l Pare o monitoramento 
l Monitoramento do equipamento

l Assistência remota
l Assistência remota através de
realidade aumentada (AR) 

l MyBOBST

BOBST Connect
Próximas soluções 1

l Pedido e configuração de trabalho
l Lista de verificação de trabalho
l Configuração de inspeção
l Gerenciamento de ferramentas
l Gestão de receitas
l Controlador digital de corte a laser

l Monitoramento do equipamento
l Gestão de rendimento
l Gerenciamento de ferramentas
l Lista de verificação de trabalho
l Relatórios de qualidade

l Otimização de processos
l Gestão de receitas
l Gestão de desempenho
l Análise comparativa de desem-
penho

l Gestão de manutenção

l Gerenciamento de licenças

1 Apenas para orientação
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Placas flex de alta quali-

dade não são produtos des-

cartáveis. Eles podem e de-

vem ser reutilizados. Em

tempos de tiragens mais cur-

tas e trabalhos de impressão

repetidos, isso faz todo o

sentido. E nem é preciso di-

zer que as placas precisam

ser lavadas após cada tra-

balho, portanto uma limpeza

eficiente e que economiza

tempo é muito importante.

O SpeedyFlexPlateClea-

ner é equipado com tanque

de lavagem e seção de

enxágue totalmente cons-

truída em aço inoxidável,

sistema de seção de limpe-

za operada por escova gi-

ratória e escova cruzada

motorizada, auxiliada por

bomba elétrica recirculante

submersa e barra pulveriza-

dora de solvente. Os rolos

autoajustáveis de pressão

permitem a passagem da

placa s de espessura dife-

rente. Diferentes opções são

possíveis para configu-

rações individuais. Na

versão padrão, o compri-

mento mínimo da placa é

150 mm, a largura máxima

da placa é 440 mm para a

unidade pequena e 580 mm

para a versão maior.

Usar o SpeedyFlexPlate-

Cleaner significa que as pla-

cas estão limpas, secas e

prontas para reutilização ou

armazenamento imediata-

mente após a limpeza. Per-

feitamente adaptado à uni-

dade de limpeza, estão dis-

poníveis agentes de limpeza

para tintas à base de água

ou à base de solvente / UV.

Permite um fluxo de da-

dos eficiente entre equipa-

mentos físicos e soluções di-

gitais para dar suporte à co-

municação rápida e transpa-

rente em toda a cadeia de su-

primentos e otimiza todo o

fluxo de trabalho na pro-

dução. Talvez o mais interes-

sante seja que BOBST Con-

nect é uma plataforma em

constante evolução e ofere-

cerá mais possibilidades à

medida que cresce. "

O BOBST Connect cobre

cinco áreas: pré-impressão,

produção, otimização, manu-

tenção e mercado. Já exis-

tem várias soluções em todo

o quadro e muitas mais estão

em desenvolvimento (consul-

te a visão geral a seguir, que

inclui alguns exemplos de so-

luções em preparação).

Algumas das soluções

atuais do BOBST Connect

são: Remote Monitoring, uma

ferramenta abrangente de in-

formações de produção pro-

jetada para acessar rapida-

mente informações detalha-

das sobre dados técnicos,

processos e produção da má-

quina; assistência remota

com realidade aumentada

(AR), o primeiro serviço de

assistência remota na indús-

tria de embalagens a incorpo-

rar um fone de ouvido inteli-

gente com óculos AR; e My-

BOBST, um portal pessoal

para informações de peças,

rastreamento de pedidos, in-

formações técnicas, suporte

ao cliente, ofertas especiais e

dados da máquina em tempo

real.

"Inicialmente, estabelece-

mos uma gama de soluções

para ajudar os conversores a

otimizar a conexão e a intero-

perabilidade com outras par-

tes interessadas na cadeia de

valor", comentou Serge. "No-

vas soluções continuarão a

surgir à medida que a plata-

forma está em constante evo-

lução. Permitindo que nossos

clientes se adaptem conti-

nuamente a um ambiente em

rápida evolução. Os clientes

que se juntarem a nós em

nossa aventura BOBST Con-

nect terão a oportunidade de

obter um conhecimento pro-

fundo do microcosmo

BOBST Connect, receber

atualizações funcionais fre-

quentes e influenciar nosso

desenvolvimento ágil no futu-

ro. para o futuro por meio de

seus comentários. "

Algumas das soluções in-

teressantes que eles estão

preparando para 2021 são a

introdução do gerenciamento

de receitas na fase de pré-im-

pressão para algumas má-

quinas e a introdução de re-

cursos de monitoramento de

equipamentos, recursos de

gerenciamento de desem-

penho e controle de qualida-

de na fase de produção.

BOBST também planeja in-

troduzir uma segunda ge-

ração um de seu popular ser-

viço de assistência remota de

realidade aumentada em

2021.

"O BOBST Connect se

adaptará às novas necessi-

dades operacionais, aos no-

vos recursos de nossas equi-

pes e às mudanças nas ne-

cessidades de atendimento

ao cliente, para que possa-

mos manter uma solução e

serviços de classe mundial

para nossos clientes", disse

Serge. Construir um ambien-

te digital conectado que agili-

za todo o fluxo de trabalho de

produção, resultando em

maior eficiência, transparên-

cia, velocidade para o merca-

do e tomada de decisão, e

menos desperdício e menos

falhas. Em um ambiente volá-

til, ajuda nossos clientes a se

prepararem para o futuro. "

Limpador de placa SpeedyFlex da D.W. Renzmann
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O
Flint Group apre-

senta a tinta Eko-

Cure ANCORA

Dual Cure UV pa-

ra contato com

alimentos (FCM) para rótulos

e embalagens flexíveis de pro-

dutos alimentícios, farmacêu-

ticos e cosméticos. Esta nova

série de tintas flexográficas,

que cumpre as normas sobre

contato indireto com alimen-

tos, graças à sua característi-

ca de cura por LED UV e lâm-

pada de mercúrio, permite

uma transição gradual para a

tecnologia de cura LED UV,

que por sua vez, favorece

melhorias na produtividade,

economia de custos e susten-

tabilidade, sem interrupções.

A mudança para a cura UV

LED com as tintas de cura du-

pla EkoCure ANCORA traz

melhorias em sustentabilida-

de e eficiência. Reduz os cus-

tos de energia em pelo menos

50% em comparação com o

uso de lâmpadas de mercúrio

na impressora. A cura UV

LED oferece mais tempo de

produção, pois as lâmpadas

não precisam aquecer e res-

friar antes e depois da ope-

ração.

A série é composta por

uma ampla gama de ton os,

tintas metálicas e vernizes pa-

ra flexografia. Eles incluem

amarelo, amarelo transparen-

te, laranja, vermelho, roxo,

azul, bem como ouro e prata,

vernizes brilhantes e foscos

resistentes ao amarelado e

um branco serigrafado opaco.

A DSM

anuncia seu

portfólio de re-

sinas de re-

vestimento de

barreira retra-

baláveis e re-

pulpáveis para

a indústria de

embalagens

alimentícias e não alimentícias.

Os fabricantes agora têm uma al-

ternativa aos revestimentos de

LDPE tradicionais e menos

ecológicos.

Para fábricas de papel e

cartão, conversores e formulado-

res de tinta, bem como para mar-

cas e fornecedores que buscam

reduzir o uso de componentes

pre jud ic ia is

que são difí-

ceis de reci-

clar (como la-

minados PE

no papel), a

DSM agora

oferece a

oportunidade

de mudar pa-

ra mais resinas recicláveis  fáceis

de formular e usar. Ao mesmo

tempo, o novo portfólio da DSM

pode ajudar a reduzir o custo de

produção e sucateamento em

comparação com os laminados

de PE; apenas uma das manei-

ras pelas quais o DSM pode aju-

dar a fornecer o desempenho ex-

cepcional que a indústria exige.

Flint Group apresenta a série de tintas
UV EkoCure ANCORA Dual Cure

Colaboração entre o Grupo
SP e os Biopolímeros NUREL

O Grupo SP e NUREL Biopolímeros apresen-

tam uma nova estrutura de filme multicamadas,

com altas propriedades de barreira ao oxigênio,

vedação e transparência, cuja principal vantagem

é a compostabilidade do recipiente.

Os novos filmes fabricados pelo Grupo SP

com o biopolímero INZEA, podem ser processa-

dos em instalações convencionais, possuem alto

desempenho de barreira, são transparentes, selá-

veis, possuem alto conteúdo de base biológica,

são adequados para contato com alimentos e

após a vida. útil pode ser gerenciado junto com o

lixo orgânico; um multifuncional que até agora

não havia sido alcançado.

DSM anuncia alternativas para
embalagens cartonadas

convencionais



Shanghai Yawa
Máquinas de impressão
Fundada na década de 1920, a Shanghai YAWA

Printing Machinery Co., Ltd é uma empresa

centenária. Em 1924, o Sr. Wang Rongxing

estabeleceu a Shanghai Yongxing Machinery

Plant em Xangai.

Em 1940, os sucessores de Wang, Wang

Chuanyou e Wang Chuanfa, estabeleceram a

Shanghai Dechang Machinery Plant com 600

dólares de prata. Após a fundação da Nova 

China, a empresa mudou-se e se expandiu

várias vezes antes de ser renomeada

rebautizada como Shanghai No.4 Printing

Machinery Plant em 1965. Desde a reforma e

inauguração, com o apoio do então prefeito de

Xangai Zhu Rongji, Shanghai YAWA A Printing

Machinery Co., Ltd foi fundada com Hong Kong

TAI KONG Trading Co., Ltd. em 1988. É

também a primeira joint venture na indústria de

máquinas de impressão na China. O ano de

2015 é o primeiro ano em que YAWA retorna a

zero, avança e inicia um novo capítulo.

As máquinas incorporam componentes padrão de

fabricação internacional, como tecnologia elétrica

e eletrônica em motores e dispositivos da

Siemens, software da Schneider, sensores da

Panasonic e OMRON, bombas da Becker, etc.

líder em pós-impressão

AUTOMATIC DIE CUTTING MACHINE WITH STRIPPING 

MODELO 1060 S

AUTOMATIC CON STRIPPING/ FOIL STAMPING 

MODELOS: TD750 / 1060S / 1300 / 1450 / 1600

DOBRADORA COLADORA AUTOMATICA        MODELOS: LG800 / LG1100

sharedrisk@sharedrisk.es

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es


Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting50

LaPrensaLaPrensa

A
vocação inicial do
papel como mate-
rial é ser um supor-
te para a escrita. O
documento mais

antigo escrito em papel na
Europa encontra-se na Es-
panha, no Mosteiro de Santo
Domingo de Silos, é o "Missal
Toledano" de pergaminho de
trapo e data entre 1040 e
1050. Claramente anterior ao
aparecimento da gráfica de
Gutenberg .

O nome é curioso: "Perga-
minho de trapos". Certamen-
te o nome papel não existia e
seu nome original se refere
ao material que se pretendia
substituir, o pergaminho, que
era usado especialmente pa-
ra escrever.

Sempre se considerou
que quando uma cidade se
desenvolve, a primeira coisa
que seus habitantes apren-
dem é a ler e escrever. Quan-
do esta cidade desenvolve os
papéis, estes também têm
outras funções como embrul-
har e embalar, até que chega
o momento em que a pro-
dução destes papéis e cartão
ultrapassa a de imprimir e es-
crever. É nesta situação que
se encontram os países de-
senvolvidos.

É consenso geral atribuir
várias funções ao recipiente e
à embalagem, sem pretender
ser exaustivos, citemos algu-

mas: conter ou armazenar o
produto, protegê-lo, facilitar o
seu transporte, ajudar a dis-
tingui-lo, fornecer infor-
mações (composição, ingre-
dientes , condições de uso,
validade ...), graças ao seu
design ajuda a vender, entre
outros.

Também é usado para
distinguir entre contêiner e
embalagem, ocasionalmente
vimos um terceiro termo adi-
cionado: embalagem. Emba-
lagem é a embalagem que
está em contato direto com o
produto. Um exemplo, no ca-
so de um medicamento, po-

deria ser o blister contendo
os comprimidos ou o tubo
contendo os comprimidos. A
embalagem secundária seria
a caixa de remédios conten-
do as bolhas. Pode haver
uma embalagem terciária
que seria a caixa de papelão
ondulado que contém as cai-
xas secundárias

Além disso, os recipientes
e embalagens estão sujeitos
a uma série de requisitos téc-
nicos, tais como: não apre-
sentar riscos à saúde, ser
ecologicamente corretos e
ser recicláveis.

Atualmente, um novo con-

ceito de embalagem denomi-
nado "embalagem inteligen-
te" está ganhando força, que
por sua vez pode ser dividido
em embalagem ativa e emba-
lagem inteligente.

A embalagem ativa serve
para corrigir condições que
possam comprometer a pre-
servação da mercadoria. Um
exemplo pode ser a emissão
de uma substância, ou a ab-
sorção de algum agente noci-
vo que esteja presente no
meio ambiente. O objetivo é
manter o produto nas melho-
res condições possíveis por
mais tempo.

A embalagem inteligente
utiliza sensores e dispositivos
que monitoram em tempo re-
al a situação e o status do
produto, bem como as con-
dições do entorno. Com eles
você pode medir: temperatu-
ra e tempo, grau de umidade,
grau de degradação, locali-
zação, rastreabilidade, e ain-
da indicar se o produto é ade-
quado para comercialização
e consumo.

O tema relacionado com
"Embalagem inteligente" é
muito amplo e transversal.
Assim, engloba várias disci-
plinas que convergem para
gerar esse tipo de material.
Nesse sentido, não há dúvida
de que os materiais, e especi-
ficamente os materiais à base
de celulose, inclusive o papel,
ocuparão uma posição muito
importante no campo das fu-
turas embalagens inteligen-
tes. O ponto de vista dos au-
tores deste artigo é feito sob
a ótica da engenharia do pa-
pel. A partir daqui, propomos
uma série de estudos técni-
cos interessantes.

Vamos falar sobre embalagem 
(embalagem e packaging)

Dr. Oriol Cusola Augments

Prof. José F. Colom Pastor

Grupo de Pesquisa

CELBIOTECH

Engenharia e Biotecnologia de

Materiais Lignocelulósicos e

Papel.

UPC-Barcelona Tech., Escola

de Engenheiros. Terrassa

Não há dúvida de que os materiais, 

e especificamente os materiais

à base de celulose, inclusive o papel, 

ocuparão uma posição muito importante

no campo das futuras 

embalagens inteligentes. 
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Para aqueles que desejam
se aprofundar no assunto:
Smart Packaging Market Re-
search Report-Forecast to
2023 by Marked Research
Future e The future of Active
and Intelligent Packaging Th-
rough 2025, citado por Tappi,
Ahead of a curva em 9 de se-
tembro de 2020.

Seguindo esta última lite-
ratura citada, comentamos a
seguir alguns dos principais
aspectos relacionados às
"embalagens inteligentes"
nas quais os materiais à base
de celulose podem desem-
penhar um papel importante.

SUSTENTABILIDADE
É um desafio para as em-

balagens inteligentes: os fa-
bricantes devem encontrar
maneiras de tornar o produto
reutilizável, reciclável ou bio-
degradável para reduzir sua
contribuição para a degra-
dação do meio ambiente na-
tural e também atender às de-
mandas do público. Se emba-
lagens inteligentes sustentá-
veis não podem ser produzi-
das, novas tecnologias não
podem ser usadas, pois não
podem atender às condições
dos órgãos reguladores. O
não cumprimento dessas
condições pode, por sua vez,
levar à rejeição pública. Isso
pode retardar a aceitação de
embalagens inteligentes até
encontrar soluções adequa-
das. O papel, por ser um ma-
terial reciclável, renovável e
ecologicamente correto, pode
auxiliar no aspecto da susten-
tabilidade.

NANOTECNOLOGIA
Consiste na aplicação de

tecnologias com dimensões
inferiores a 100 nan ometros
e inclui materiais e tecnolo-
gias eletrônicas. Saber, por
exemplo, que existem diver-
sos metais que possuem pro-
priedades antimicrobianas
que auxiliam na eliminação
de patógenos nocivos e pro-

longam a vida útil dos produ-
tos. Novas formulações de
antimicrobianos metálicos à
base de prata, óxido de zinco,
óxido de ferro, dióxido de titâ-
nio e dióxido de silício foram
desenvolvidas, bem como re-
vestimentos nanoestrutura-
dos. Nanofibras e nanocris-
tais de celulose são materiais
nanoestruturados derivados
da celulose, nos quais grande
potencial está sendo visto em
diferentes aplicações nas
quais a nanoescala é um fator
importante. Além disso, esses
materiais podem ser funcio-
nalizados para atingir proprie-
dades específicas.

INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL

Os consumidores exigem
cada vez mais informações
sobre os produtos que com-
pram. Mas eles não querem
informações que foram escri-
tas meses antes. Eles
também não querem que in-
formações genéricas sejam
encontradas em milhões de
produtos. Os consumidores

desejam informações sobre o
produto atualizadas e acessí-
veis. A transferência de infor-
mações em tempo real permi-
te a interação com o consumi-
dor. Nesse sentido, materiais
à base de celulose podem
ser usados, por exemplo, no
desenvolvimento de novos
substratos nos quais uma tin-
ta inteligente pode ser im-
pressa (que por sua vez pode
conter nanopartículas de ce-
lulose em sua formulação) e
que permite fornecer infor-
mações atualizadas sobre a
produtos.

ANTI-CONTRAFACÇÃO
As falsificações são um

problema global, perdendo
bilhões de dólares para pro-
prietários de marcas.
Também resultam em perda
de impostos, perda de empre-
gos ou mesmo mortes ou feri-
mentos devido a produtos fal-
sificados, o que leva fabrican-
tes e governos a investir em
tecnologias e estratégias anti-
falsificação para combatê-la.

INDÚSTRIA 4.0
É um termo usado para

designar os processos que
estão sendo implementados
para digitalizá-los e torná-los
mais automatizados. Acredi-
ta-se que esses processos
tenham um impacto na indús-
tria semelhante ao da intro-
dução da eletricidade ou do
vapor. O conceito inclui auto-
mação e troca de dados em
indústrias de manufatura e
que incluem a "Internet das
coisas", "computação em nu-
vem", inteligência artificial e
mais automação baseada em
computador. Nesse sentido,
estão surgindo um grande nú-
mero de publicações e paten-
tes nas quais são desenvolvi-
dos todos os tipos de senso-
res (temperatura, umidade,
detecção de gás, pressão, lu-
minosidade ...), antenas
RFID, e dispositivos semel-
hantes, todos baseados em
celulose materiais.

Nessas breves linhas, ten-
tamos mostrar algumas das
evoluções e progressos que
afetarão as embalagens. Não
pretendemos ser exaustivos e
deixamos muitas coisas em
espera

Obviamente, essa evo-
lução afetará a indústria de
papel, uma vez que o papel é
um componente importante
da embalagem, seja como
elemento único, seja em cola-
boração ou mesmo na com-
petição com outros materiais.

Fontes consultadas: Além
dos estudos citados Smart
Packaging Market Research
Report-Forecast to 2023 from
Marked Research Future and
The future of Active and Inte-
lligent Packaging Through
2025, citado por Tappi, À fren-
te da curva 9 de setembro de
2020 para o qual o leitor pode
referir. As seguintes referên-
cias ou estudos foram consul-
tados na internet: Rajapack,
Wikipedia: Voice Packaging,
Victory Packaging, Nefab

Os consumidores exigem 

cada vez mais informações 

sobre os produtos que compram. 

Mas eles não querem informações

que foram escritas meses antes. 

Eles também não querem 

que informações genéricas sejam 

encontradas em milhões de produtos. 

Os consumidores desejam 

informações sobre o produto 

atualizadas e acessíveis. 

A transferência de informações

em tempo real permite a interação

com o consumidor. 

n

O papel, por ser um material 

reciclável, renovável e ecologicamente 

correto, pode auxiliar no aspecto da

sustentabilidade.
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E
m 2020, a Sichuan

Kuanzhai Printing

Co. Ltd. (Kuanz-

hai), uma impor-

tante impressora

chinesa de embalagens de ta-

baco, expandiu sua capacida-

de de impressão com a cons-

trução de uma nova fábrica

em Suining. Como parte dis-

so, a empresa fez um pedido

da Heidelberg China para

duas máquinas Speedmaster

CX 102 com um total de 23

unidades de impressão. Para

Kuanzhai, esta é a primeira

vez que faz parceria com a

Heidelberg, apostando em

uma nova geração de Speed-

master CX 102 com conceito

Push to Stop. Isso deve au-

mentar a produtividade a um

nível em que a fábrica de Sui-

ning possa produzir mais de

um milhão de caixas premium

por ano.

O Grupo Shenzhen Jinjia

trabalha com a Heidelberg há

mais de vinte anos. A Jinjia é

uma das principais empresas

de impressão de embalagens

na China, atendendo ao mer-

cado de alto padrão com mar-

cas de prestígio nos segmen-

tos de tabaco, bebidas alcoó-

licas, álcool e cosméticos; to-

dos eles, clientes com gran-

des expectativas quanto ao

design, desenvolvimento e

inovação de novos produtos.

Portanto, em 2017 e 2019,

duas máquinas Speedmaster

CD 102-6 + L construídas na

fábrica da Heidelberg em

Xangai foram instaladas. Am-

bas as máquinas são usadas

especificamente para o de-

senvolvimento de novos pro-

dutos impressos e provas de

cor no centro de desenvolvi-

mento de Jinjia. Todos os

equipamentos de impressão

na sede em Shenzhen e nas

outras filiais são máquinas

Speedmaster CX 102 e CD

102 personalizadas, projeta-

das em conjunto com a Jinjia

e adaptadas às necessida-

des dos clientes finais.

A gráfica Xian Jun Long

de Shenzhen  recebeu este

ano uma nova Speedmaster

CD 102-9 + L com a unidade

de impressão número 9.999,

produzida nas instalações da

Heidelberg em Xangai. Xian

Jun Long é uma das princi-

pais empresas de impressão

de embalagens na China, es-

pecializada em embalagens

para bebidas alcoólicas, ciga-

rros e produtos de luxo, e tem

mais de 20 anos de relacio-

namento com o superinten-

dente profissional alemão.

Xian Jun Long receberá mais

dois Speedmaster CD 102-8

+ L este ano.

O fabricante de tecnolo-

gia de impressão digital, co-

dificação e marcação Domi-

no UK atingiu outro marco

de produção. A fábrica da

Domino Printing Sciences

plc no Reino Unido se tornou

a primeira fábrica a fornecer

30.000 unidades de suas im-

pressoras a jato de tinta

contínuo Ax Series (CIJ), o

produto de venda mais rápi-

da nos 40 anos de história

da empresa. 

Uma grande parte dos

clientes da Domino está em

setores críticos, incluindo

alimentos e bebidas, far-

macêutico, saúde e cuida-

dos pessoais, que estão en-

tre os mais atingidos pela

pandemia. O jato de tinta

contínuo é a solução de co-

dificação usada em muitas

dessas indústrias, então a

Domino sentiu a pressão

para acompanhar a de-

manda.

Domino UK ultrapassa 30.000 unidades de sua série Axe

Impressoras de embalagens
chinesas confiam na Heidelberg
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Por: Etygraf

A
sustentabilidade
traça o roteiro para
nossa rotulagem.
Pensamos muito
nisso: é preciso

parar o desperdício e para is-
so é preciso transformar os
modelos de produção. Isso é
uma realidade e, por isso,
queremos começar a com-
partilhar com vocês, na forma
de pequenas pílulas que pu-
blicaremos nesta seção de
notícias, quais são os nossos
princípios de sustentabilidade
e as opções que temos para
alcançar rótulos "ecológicos".

Nossos princípios de sus-
tentabilidade são:

l Não extrair recursos da

terra mais rápido do que eles
podem ser repostos.

l Não produza produtos
mais rápido do que custa pa-

ra a natureza destruí-los.
l Não destrua o planeta

mais rápido do que custa pa-
ra se recuperar.

É importante ter em men-
te qual é a composição de
uma etiqueta: seu tratamen-
to, a frente, o adesivo e o su-
porte de silicone. Pensando
nisso, listamos as opções de
que dispomos na Etygraf pa-
ra conseguir rótulos conside-
rados "ecológicos".

1. Etiquetas compostá-
veis: frontal e adesiva. Tintas
compostáveis não estão dis-
poníveis.

2. Etiquetas de materiais
reciclados.

3. Etiquetas de materiais
de origem responsável.

4. Redução de materiais.
5. Etiquetas de materiais

que permitem a reciclagem.
6. Apoio ao serviço de co-

brança.

Ecologia e sustentabilidade nos rótulos

Mondi recebe oito prêmios

O Flint Group anunciou o
lançamento do XSYS, uma
nova divisão resultante da
fusão do Flint Group Flexo-
graphic e da Xeikon Pre-
press. Embora os dois gru-
pos tenham colaborado es-

treitamente há algum tempo
atendendo aos mercados de
flexografia e tipografia, esse
alinhamento formal trará ain-
da mais colaboração e ino-
vação para o grupo e seus
clientes. Sob o lema Be Bril

liant, a nova divisão trabal-
hará com seus clientes para
se manter fiel ao postulado
do Print Solid. Fique flexível.

A nova divisão combina
Flint Group Flexographic e
Xeikon Prepress com o obje-

tivo de fortalecer sua oferta
de soluções abrangentes pa-
ra as indústrias de flexografia
e tipografia, por meio de três
subdivisões: chapas, luvas e
equipamentos de pré-im-
pressão.

Flint Group anuncia o lançamento do XSYS

A Mondi, fornecedora global de
embalagens e papel sustentáveis,

recebeu oito prêmios em três categorias
no WorldStar Packaging Awards deste

ano. Nesta competição anual da
Organização Mundial de Embalagem,
juízes de 55 países reconheceram as

conquistas em inovação e tecnologias de
embalagem em todo o mundo, com foco
na sustentabilidade, proteção do produto

e conveniência do usuário final.
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A
Shreedhar Labels,
localizada em Ah-
medabad, atingiu
um nível de 're-
jeição zero' de

qualidade de impressão, de-
pois de instalar a primeira
tecnologia de inspeção de im-
pressão PQV 100% Guardian
da Índia da Baldwin Vision
Systems. A Shreedhar La-
bels é uma das principais es-
pecialistas em etiquetagem
da Índia, com mais de três
décadas de experiência co-
mo empresa de impressão
com certificação ISO, forne-

cendo soluções avançadas e
personalizadas para clientes.

Embora esta seja a pri-
meira instalação da tecnolo-

gia na Índia, o Guardian PQV
tem anos de desempenho
comprovado na América e na
Europa. O PQV é um sistema
de detecção de defeitos onli-
ne rico em recursos que per-
mite às impressoras encon-
trar e eliminar defeitos rapi-
damente e monitorar seus
processos para evitar a
ocorrência de defeitos. O sis-
tema fornece verif icação
completa da qualidade de im-
pressão, desde a pré-im-
pressão até a produção, re-
latórios e arquivamento para
tiragens perfeitas.

A V-Shapes, fornecedora
de produtos e serviços inte-
grados verticalmente para
embalagens individuais con-
venientes, higiênicas e sus-
tentáveis, anuncia que fez
parceria com a TrojanLabel,
uma empresa AstroNova,
para integrar a impressora a
jato de tinta digital de alto vo-
lume TrojanLabel T2 em
suas V-Shapes Máquina de
embalagem PRIME. Essa
integração oferece im-

pressão em linha de 1600
dpi de alta qualidade para

sachês usando materiais re-
cicláveis desenvolvidos pela

V-Shapes e seus parceiros
que podem ser impressos
com tecnologia de jato de
tinta digital. A impressora a
jato de tinta TrojanLabel T2
imprime até 12 polegadas
por segundo com cabeçotes
Memjet.

Assim, as tintas básicas
Aqueous, as cabeças de im-
pressão Memjet e o liner de
embalagem flexível imprimí-
vel SIHL ARTYSIO se com-
binam para facilitar a perso-
nalização online de alta qua-
lidade de sachês de dose
única em V-Shapes e apri-
morar a marca

Shreedhar Labels incorpora um
sistema de inspeção da Baldwin

V-Shapes tem parceria com TrojanLabel e SIHL
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A Asahi Photopro-
ducts, pioneira no de-
senvolvimento de pla-
cas de fotopolímero fle-
xográficas, relata que a
empresa francesa
Freppel Imprimeur, lo-
calizada em Colmar e
Strasbourg, (França)
optou por mudar suas
placas flexográficas de
uma placa de lavagem
com água competitiva
para placas Asahi Cle-
anPrint AWP. A empre-
sa estava procurando

maneiras de melhorar a
qualidade e o serviço
enquanto reduzia sua
pegada ambiental.

Espera-se que as
novas chapas for-
neçam até 20% mais

produtividade da pré-
impressão à sala de im-
pressão, juntamente
com maior qualidade
usando uma variedade
de substratos de im-
pressão.

Becton Dickinson
confia no Domino K600i

A Domino Am-
jet Ibérica colabo-
ra com a empresa
Becton Dickinson
em Espanha
através de vários projectos de impressão e
codificação, entre os quais vale a pena des-
tacar a marcação de um código único em pa-
pel que cobre a embalagem de agulhas e se-
ringas com a cabeça de impressão digital
K600i.

A decisão de incorporar o sistema digital
K600i nas embaladoras Becton Dickinson foi
uma aposta muito ambiciosa que buscou dar
uma resposta aos problemas de impressão
apresentados por outros sistemas de mar-
cação: pouca agilidade nas trocas, paradas
para troca de consumíveis, falhas Im-
pressões recorrentes e velocidade de im-
pressão insuficiente.

No Reino Unido, a vacina desenvolvida
pela Universidade de Oxford e pela empresa
farmacêutica AstraZeneca já está sendo dis-
tribuída em todo o continente. Para isso, o
governo britânico escolheu seringas e agul-
has, denominadas Flu +, fabricadas pela em-
presa Becton Dickinson, na sua sede espan-
hola em Fraga (Huesca).

C
omexi, fornecedo-
ra global de so-
luções para o se-
tor de impressão
e conversão de

embalagens flexíveis, e a Ro-
yal Sens, empresa especiali-
zada na produção de etique-
tas e materiais de embala-
gem para uma ampla gama
de aplicações, assinaram um
acordo para a aquisição pela
empresa holandesa de uma
Comexi Offset CI8. O uso da
tecnologia de impressão off-
set central da Comexi e do
sistema de cura EB (feixe de
elétrons) permitirá que a Ro-
yal Sens melhore sua produti-
vidade.

A impressora Comexi Off-
set CI8 é o resultado da com-

binação das vantagens da
impressão offset de formato
variável com a tecnologia de
cilindro central. É a melhor
solução para tiragens curtas
e médias, se adapta ao exi-
gente time to market e reduz
o custo por impressão e o im-
pacto ambiental. A impresso-
ra Comexi Offset CI8 tem
uma largura de impressão de
1.100 mm e uma velocidade
de até 300 m / min, com tem-
pos de troca muito mais rápi-
dos em comparação com ou-
tras tecnologias convencio-
nais. Além disso, oferece fle-
xibilidade máxima ao combi-
nar diferentes SKUs em um
único trabalho de impressão,
reduzindo alterações e des-
perdício.

Freppel Imprimeur investe 
em placas Asahi

Royal Sens investe na Comexi Offset CI8
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A
Esko, desenvolve-

dora global de so-

luções integradas

de hardware e

software para os

setores de impressão de eti-

quetas, embalagens e gran-

des formatos, publicou um

novo whitepaper: "Liberdade

na nuvem: eficiência opera-

cional, segurança de dados e

flexibilidade para fornecedo-

res de impressão e embala-

gens". Essa nova ferramenta

surge após o lançamento do

bem-sucedido programa Mo-

delo de Maturidade Digital em

2020, concebido para ajudar

as equipes de gerenciamento

a atenderem à necessidade

crescente de gestão estraté-

gica da digitalização, da auto-

mação e da conexão dos

negócios.

Logo após a publicação do

whitepaper, Jan De Roeck,

Marketing Director Industry

Relations & Strategy com o

Setor da Esko, explicou que,

nos mercados de impressão e

embalagens, as empresas

precisam administrar um nú-

mero cada vez maior de de-

mandas conflitantes em suas

operações. "Os convertedo-

res de pré-impressão e de im-

pressão enfrentam grandes

desafios atualmente, que po-

dem estar relacionados com

custos, eficiência, qualidade,

flexibilidade ou consistência.

Isso, somado à falta de mão

de obra qualificada e à menor

duração das tiragens, deixa

claro por que as equipes de

gerenciamento precisam am-

pliar a digitalização, a auto-

mação e a conectividade de

seus negócios.

"A nuvem, além de aten-

der a essas demandas, ofere-

ce mais liberdade para as em-

presas, tanto em termos de

operações e processos como

na eliminação dos obstáculos

de TI que poderiam reduzir o

entusiasmo pela pré-im-

pressão."

Jan explicou que inte-

rrupções recentes demons-

traram que a utilização de tec-

nologias baseadas na nuvem,

além de ser um objetivo futuro

para as empresas, é também

um requisito urgente para que

elas possam aumentar a agili-

dade e a resiliência operacio-

nal. "Embora as oportunida-

des para aumentar a eficiên-

cia e a escala de fornecimen-

to e ganhar destaque fizeram

com que empresas de todo o

setor abraçassem a digitali-

zação, a adoção de soluções

baseadas na nuvem tem sido

um tema constante já há al-

gum tempo", afirmou. "Agora,

mais do que nunca, precisa-

mos usar a nuvem como cata-

lisador para ajudar as empre-

sas a se tornarem mais resi-

lientes e focadas no cliente,

permitindo que se desta-

quem, desenvolvam e prote-

jam.

O software baseado na

nuvem oferece mais liberda-

de para as empresas. Como

as informações não são mais

armazenadas em um único

local, que pode ser suscetível

à perda ou corrupção de da-

dos, elas podem ser acessa-

das por todos, independente-

mente de onde estão guarda-

das. Isso é ideal para ope-

rações em um único local,

com os funcionários trabal-

hando em casa, ou para orga-

nizações com várias insta-

lações. A liberdade de acesso

aos dados também traz mais

flexibilidade, permitindo que

as pessoas colaborem e reali-

zem os processos estabeleci-

dos mais rapidamente. Elimi-

nar a necessidade de discos

rígidos e servidores físicos no

local reduz os custos opera-

cionais e de gestão de TI.

Além disso, a tecnologia de

nuvem oferece uma infraes-

trutura dimensionável e mel-

hor disponibilidade de plata-

forma, garantindo o desem-

penho ideal do software para

os usuários.

"A computação em nuvem

traz inúmeros benefícios para

o setor de embalagens", disse

Jan. "Hoje, o importante é aju-

dar nossos clientes na trans-

formação digital, permitindo-

lhes melhorar a gestão de TI e

aumentar a flexibilidade e a

eficiência operacionais. Mas,

no futuro, o foco será a análi-

se de dados, isto é, descobrir

mais informações sobre seus

negócios para que se tornem

inovadores velozes e verda-

deiramente diferenciados,

com desempenho comercial

superior."

Jan De Roeck conclui: "Na

Esko, costumamos dizer que,

se não for implementada a ní-

vel de organização, a auto-

mação pode criar ilhas de su-

cesso em um mar de fracas-

sos. Para fornecedores de

embalagens com várias insta-

lações, o risco é exatamente

esse. A solução para esse de-

safio é adotar software e o ge-

renciamento de dados basea-

dos na nuvem para apoiar o

processo de transformação

digital. Isso também é essen-

cial para assegurar uma van-

tagem competitiva no merca-

do atual, que está em evo-

lução e é extremamente com-

petitivo".

"Liberdade na nuvem"
Benefícios da transição para a nuvem 

para o setor de embalagens

Jan De Roeck, Marketing Direc-
tor Industry Relations & Strategy
com o Setor da Esko



O
fabricante de

equipamentos

de acabamento

de impressão A

B Graphic Inter-

national (ABG) forneceu duas

de suas máquinas de acaba-

mento Digicon Series 3 para

a empresa alemã, etikett.de,

uma fabricante de etiquetas

b2b online. O investimento

ajudará a empresa a comple-

mentar a produção e expan-

dir a capacidade, ao mesmo

tempo que amplia suas am-

bições de penetração no mer-

cado. Ambas as máquinas fo-

ram instaladas na empresa

no início de dezembro de

2020, de acordo com as dire-

trizes e restrições derivadas

da pandemia.

Com design modular, os

dois novos Digicon Series 3

da etikett.de foram configura-

dos para atender às suas ne-

cessidades de produção.

Uma das máquinas apresen-

ta o módulo de corte e vinco

Fast Track da ABG, um siste-

ma de corte e vinco semirro-

tativo ideal para grandes tra-

balhos de 1.500 metros linea-

res ou mais, que podem ope-

rar a 150 metros por minuto.

Também está incluído nesta

máquina um módulo de corte

automático, que apresenta

um sensor de lacuna de eti-

queta que economiza tempo

e lâminas autoajustáveis.

A segunda máquina da

etikett.de inclui o módulo de

estampagem a quente Big

Foot com capacidade de 50

toneladas. Apresentando

uma cabeça de folha rotativa

que pode ser enrolada ao

longo do comprimento e lar-

gura da teia, permitindo uma

ampla variedade de opções

de folha, juntamente com re-

levo e gravação muito mais

profundos, o módulo

também inclui uma unidade

de revestimento especial pa-

ra impressão com revesti-

mentos UV. Também estão

incluídos o módulo de corte

e vinco da ABG e uma unida-

de de inspeção 100% da câ-

mera.

Dois ABG Digicon 3s estão instalados em etikett.de

Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting57
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A A B Graphic Internatio-

nal (ABG) forneceu recente-

mente um Digicon Series 3

para a impressora especiali-

zada Print-Leeds, sediada

em Leeds. A mudança dará

à gráfica um impulso adicio-

nal para atingir o mercado

de etiquetas autoadesivas.

Posicionando-se como uma

das gráficas mais avança-

das tecnicamente no Reino

Unido, a Print-Leeds vê o in-

vestimento em novas má-

quinas como o caminho pa-

ra a abertura de novos mer-

cados e um melhor atendi-

mento aos clientes.

Com um design modular,

o Digicon Series 3 da Print-

Leeds se adapta aos requisi-

tos e apresenta uma série de

opções. Isso inclui um módu-

lo de serigrafia plana para

agregar valor com vernizes

em relevo ou tintas vibratórias

para serigrafia, um módulo de

delaminação / relaminação

para etiquetas frente e verso,

dois módulos flexo e um mó-

dulo de iluminação automáti-

ca para minimizar os tempos

de preparação. demorado.

Como o Digicon Series 3 usa

menos peças para aumentar

a eficiência de fabricação, o

sistema baseado em PC per-

mite o monitoramento de

acesso remoto e melhores re-

cursos de serviço.

Print-Leeds expande-se com ABG
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https://twitter.com/alborum_news
https://www.facebook.com/revistalaprensa
https://www.linkedin.com/company/alborum
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