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H
á apenas um
ano, o Bertels-
mann Print ing
Group (BPG) de-
cidiu um contrato

de assinatura com a Heidel-
berg Druckmaschinen AG
que incluía suas duas insta-
lações: Mohn Media, em
Gütersloh, e Vogel Druck,
em Höchberg. Esta parceria
com a Heidelberg, na qual o
fornecedor alemão assume
a responsabilidade pelo de-
sempenho e disponibilidade
de equipamentos recém-
instalados pelos próximos
cinco anos, foi e continua a
ser um fator chave para o
BPG. O Contrato Inteligente
de Assinatura, que se aplica
a ambas as fábricas da em-
presa, inclui todas as ope-
rações de serviço e um
componente de estoque ge-
renciado pelo fornecedor
que cobre o gerenciamento
de estoque de peças e con-
sumíveis selecionados, em
nome da BPG.

As reuniões mensais de
coordenação entre a Mohn
Media e a Heidelberg, que
são parte integrante da par-
ceria entre as duas partes,
têm sido um dos principais
impulsionadores das estatís-
ticas impressionantes atuais
e altos níveis de satisfação.
As figuras e dados armaze-
nados pelo Heidelberg Assis-
tant e aqueles registrados
pela Mohn Media estão sen-
do analisados e avaliados

por toda a equipe Gütersloh.
Os problemas que surgiram
estão sendo discutidos dire-
tamente com a Heidelberg e
as soluções estão sendo
buscadas em conjunto.

"Estamos muito felizes
com esta cooperação e mui-
to orgulhosos dos resultados
obtidos na Mohn Media, com
apenas um ano de trabalho
conjunto", explica David Sch-
medding, Diretor Executivo
da Heidelberger Druckmas-

chinen Vertrieb Deutschland
GmbH. "O contrato Subscrip-
tion Smart, com faturamento
baseado em impressão, cria
um cenário onde todos gan-
ham: a Mohn Media recebe
suporte máximo para melho-
rar seu desempenho e a Hei-
delberg participa de todos os
resultados. Isso significa que
os interesses de ambas as
empresas estão voltados pa-
ra o mesmo objetivo ", acres-
centa Schmedding.

Q.I. Press Controls - En-
gineering Automation Elec-
tronics (QIPC-EAE) A Índia
ganhou uma posição mais
firme no mercado de im-
pressão de livros ao entre-
gar com sucesso o sistema
à Yadanarmoe Printing Hou-
se, Mandalay, em Mianmar.
Em estreita cooperação com
The Printers House, India
(TPH) e seu agente exclusi-
vo em Mianmar, Gensecon
Myanmar Pvt. Ltd., a QIPC-
EAE equipou duas impres-
soras semi-comerciais

Orient com mRC-3D para re-
gistro de cores e controle de

corte integrado.
A Yadanarmoe Printing

House escolheu a QIPC-
EAE por sua tecnologia
comprovada, serviço exce-
lente e forte posição no mer-
cado. É por um bom motivo
que a QIPC-EAE tem sido o
provedor de TPH preferido
por vários anos.

Sucesso na Yadanarmoe Printing House

Matthias Chone, gerente de contrato de assinatura, Stefan Kuper, gerente da região Norte, Oliver Demus,
gerente de sucesso do cliente, Michael Fritz, gerente de vendas, e Marcus Hamer, gerenciamento de produ-
tos alimentados a folha (todos os funcionários da Heidelberg ), Sebastian Wasilke, gerenciamento de proje-
tos de impressão de médio formato, Roland Witte, gerente de produção, Andreas Meier, controlador, e Julia
Isabell Schäfer, gerente de impressão (todos funcionários da Mohn Media).

Bertelsmann Printing Group confia

na assinatura da Heidelberg
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Canon obtém classificação

Gold EcoVadis

A Canon, um fornece-
dor global de tecnolo-
gias e serviços de ima-
gem e impressão, foi
premiada com a Eco-
Vadis Gold Rating pelo
sétimo ano consecutivo
por seu compromisso com
a sustentabilidade, colocando
a Canon entre os 3% da elite das empresas em
escala global.

A classificação EcoVadis avalia o desempen-
ho das empresas em uma série de áreas essen-
ciais para o cumprimento dos objetivos de sus-
tentabilidade, áreas que se enquadram em cate-
gorias como, por exemplo, meio ambiente, direi-
tos humanos e trabalhistas, práticas éticas de
negócios e impacto na cadeia de suprimentos. O
último relatório EcoVadis destaca que a Canon
alcançou resultados altamente satisfatórios em
todas as áreas, mas acima de tudo em termos de
suas práticas ambientais.

Alunos da comunidade Matha-
re, no Quênia, foram escolhidos
para receber uma bolsa da di-
visão Canon Central and North
Africa (CCNA) que lhes permitirá
estudar cinema e fotografia, no
âmbito de uma campanha nas re-
des sociais que visa a sensibili-
zação da necessidade de desen-
volver essas habilidades entre os
jovens.

O projecto faz parte do progra-
ma Miraisha da Canon, uma ini-

ciativa que visa proporcionar aos
jovens em África oportunidades
de emprego e meios de sub-
sistência sustentáveis através de
workshops, cursos de formação e
apoio empresarial. Desde o seu
lançamento em 2014, o programa
tem treinado mais de 5.680 futu-
ros profissionais em todo o conti-
nente; colaborando com eles para
a obtenção de qualificações, con-
solidação de empregos e estabe-
lecimento de negócios próprios.

D
esde o seu lança-
mento em setem-
bro de 2020, mais
de 100 impresso-
ras coloridas de

folhas soltas da série ima fo-
ram instaladas na EMEA Ca-
non gePRESS C10010VP.
Equipado com alto desempen-
ho e a comprovada tecnologia
imagePRESS da Canon, esse
modelo ajuda os clientes a
cumprir os prazos mais aper-
tados, além de produzir gran-
des volumes de maneira con-
fiável e rápida com qualidade
offset. Em adicionar ção, a sé-
rie obteve a acreditação Fogra
PSD (Process Standard Digi-
tal).

Vários clientes da EMEA
destacaram as qualidades ex-
traordinárias da série image-
PRESS C10010VP no forneci-
mento dos mais altos níveis de

qualidade, consistência de co-
res e eficiência de produção.
Com sua capacidade de lidar
com pesos de até 400 gsm e
folhas de até 1.300 mm, a ga-
ma de aplicações possíveis é
expandida em alta velocidade
com a ajuda dos recursos
avançados de automação da
unidade, economizando muito

tempo em processos manuais.
Em mais um passo em di-

reção à excelência, os mode-
los C10010VP e C9010VP
também receberam a certifi-
cação Fogra PSD (Process
Standard Digital). Este padrão
reconhece a qualidade da sé-
rie imagePRESS e sua capaci-
dade de produzir cores consis-

tentes e precisas em várias
execuções e em alta velocida-
de. Toda a linha image-
PRESS, incluindo as séries
imagePRESS C170 e C910,
alcançou as mais altas classifi-
cações de qualidade de im-
pressão - o chamado 'grau A' -
em todas as combinações de
mídia e driver de dispositivo.

Canon imagePRESS obtém acreditação Fogra

Canon promove nova edição 

do Programa Miraisha



C
oincidindo com a

celebração do Dia

da Terra, a HP Inc.

anunciou algumas

das metas climáti-

cas mais agressivas e abran-

gentes do setor de tecnologia.

Os compromissos enfatizam o

progresso que a empresa está

fazendo para atingir uma taxa

zero de emissões de carbono,

uma economia totalmente re-

generativa, reduzir sua pega-

da ambiental total e fortalecer

seus negócios a longo prazo

para criar um portfólio mais

sustentável de produtos e so-

luções na indústria.

Assim, esses objetivos se-

riam:

l Atingir uma taxa líquida

de emissão zero em toda a ca-

deia de valor da HP até 2040,

começando com o negócio de

consumíveis que alcançará a

neutralidade de carbono em

2030.

l Reduzir as emissões de

gases de efeito estufa da ca-

deia de valor da HP em 50%

até 2030.

l Alcance a neutralidade

de carbono e zero desperdício

nas operações da HP até

2025.

l Atingir 75% de circulari-

dade para produtos e embala-

gens até 2030.

l Elimine as práticas de

desmatamento de todos os

papéis usados nos produtos e

serviços de impressão da HP.

As ações que a HP está re-

alizando estão entre as ações

climáticas mais abrangentes

no setor de tecnologia, exce-

dendo até mesmo as metas

estabelecidas no Acordo de

Paris e alinhando-se com os

Objetivos de Desenvolvimen-

to Sustentável da ONU. Para

atingir esses objetivos, a HP

está focada em acelerar cinco

impulsionadores estratégicos

que buscam dissociar o cres-

cimento das emissões de car-

bono e do consumo de recur-

sos, promover a inovação e

transformar os modelos de

negócios e design:

l Impressão e compu-

tação como serviço: reno-

vação de suprimentos de im-

pressão em soluções circula-

res de hardware.

l Materiais sustentáveis:

opções de design padrão com

materiais renováveis e reciclá-

veis.

l Descarbonização da ca-

deia de suprimentos: redução

de carbono entre fornecedo-

res, uso de eletricidade re-

novável, projeto e entrega

com uso mínimo de carbono e

mudança do transporte aéreo

para o marítimo; adoção de

combustíveis alternativos e

veículos elétricos para entre-

ga dos produtos.

l Economia de energia:

design em tecnologias de pro-

dutos de economia de energia

novas e existentes.

l Investimento em flores-

tas: foc em fibras usadas em

impressão e embalagem, in-

vestindo na restauração e

proteção florestal e no uso de

materiais reciclados ou certi-

ficados.

Metas ambiciosas

de ação climática

Três coisas que você pode fazer pela terra de sua casa

Reciclar o plástico que polui nossos oceanos ou aproveitar ao máximo nossos re-
cursos naturais não é mais o suficiente e o Dia da Terra é muito mais do que isso.
Compartilhe três ações simples para alcançar um mundo mais verde e azul.

Investir em tecnologia eficiente e
renovável feita com materiais reciclados

Um exemplo claro são as lâmpadas LED
que consomem 90% menos energia em
comparação com as lâmpadas
incandescentes *

Que passos você pode tomar?

l Atualize seus aparelhos para aqueles com eficiência
energética.
l Escolha tecnologia e acessórios feitos de materiais
reciclados, como computadores feitos de plástico retirado
dos oceanos e cartuchos de tinta ecologicamente corretos.

Reduza o desperdício de alimentos

Para grande parte da população mundial, o desperdício de
alimentos se tornou um hábito, o que se reflete em 1/3 dos
alimentos do mundo que, infelizmente, vão para o lixo

O desperdício de alimentos contribui
com quase 8% das emissões de gases
de efeito estufa **

Que passos você pode tomar?

l Compare de forma inteligente, apenas o que você precisa
l os alimentos adequadamente
l Reutilizar produtos
l Plante e cultive sua própria comida

Alimente-se de forma saudável e
experimente novas formas de cozinhar

O consumo de alimentos vegetais reduz as emissões de
gases de efeito estufa

Adotar um estilo de vida vegetariano 
e comer uma dieta sem carne
impacta 63% das emissões 
de gases de efeito estufa ***

Que passos você pode tomar?

Comece com um café da manhã à base de plantas
Implementar um dia sem carne por semana
Troque alimentos como frango por tofu)
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Rolos
Produtos de lavagem

Aditivos
Produtos auxiliares
Pós-antimaculantes

Tela de lavagem
Cautchus

Anilox cromo e cerâmico

966 898 984
portugal@boettcher-systems.com

www.boettcher-systems.com

www.boettcher-systems.com
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Apresentação dos resultados do Barómetro

APIGRAF relativo a fevereiro de 2021

Dados de pandemia na data da pesquisa

Comparação de atividades
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Q
u a n d o

foi a úl-

t i m a

vez que

v o c ê

revisou seu fluxo de

trabalho? Não ape-

nas uma olhada nos

módulos e recursos,

mas também nos

pontos de inte-

gração que permi-

tem compartilhar

dados e atualizar

sistemas de negócios. Mesmo

um olhar superficial dirá que

esses pontos de integração

são essenciais para a saúde

do negócio, então analise o

estado atual de sua inte-

gração de fluxo de trabalho e

suas opções para criar um flu-

xo de trabalho de ponta a pon-

ta para o qual o compartilha-

mento de dados em toda a

empresa é essencial cresci-

mento de longo prazo.

OLHANDO PARA SEUS FLUXOS DE
TRABALHO

Você tem uma estratégia

de integração? A melhor práti-

ca é definir e documentar sua

abordagem de integração e

testar cada projeto em relação

a essas políticas de inte-

gração. Você deve definir os

requisitos para troca de dados

para que todos os processos

compartilhem dados em tem-

po real. Em um projeto de inte-

gração típico, pode haver cen-

tenas de itens a serem consi-

derados, código customizado

que deve ser escrito para cru-

zar os limites do aplicativo,

APIs que devem ser atualiza-

dos e SDKs que devem ser in-

tegrados, todos os quais re-

querem gerenciamento e tes-

te de projeto. .

Trabalhar sem estratégia é

como uma reunião sem agen-

da. Todos nós nos

reunimos em torno

de uma mesa e co-

meçamos a conver-

sar sobre o que

consideramos im-

portante. Proces-

sos, pontos pro-

blemáticos, garga-

los e ideias compe-

tem pela mente

compartilhada. PA-

RA No final da reu-

nião, existem al-

guns itens de ação que atuali-

zam processos ou resolvem

pontos fracos.

Mesmo que você tenha

definido uma estratégia, uma

olhada em seu status de inte-

gração atual pode revelar la-

cunas. Você pode descobrir

que o trabalho necessário pa-

ra criar uma integração perfei-

ta não está concluído. Procure

conjuntos de fluxo de trabalho

parcialmente instalados, ilhas

de código personalizado (ge-

ralmente não documentados)

e integrações incompletas.

Você pode descobrir que as

fontes de dados que deveriam

ser conectadas estão faltan-

do, fazendo com que os mem-

bros da equipe insiram ma-

nualmente os dados necessá-

rios ou tomem decisões sem

dados relevantes. Integrações

incompletas podem ser cau-

sadas por esgotamento do

orçamento de serviços profis-

sionais, incapacidade de en-

contrar recursos de integração

ou dificuldades de trabalhar

com blocos de código lega-

dos. O resultado é uma inte-

gração parcial que nunca

cumpre a promessa de efi-

ciência operacional. Mesmo

em um fluxo de trabalho certi-

ficado JDF, se os pontos de

integração não estiverem co-

nectados, os dados não po-

dem fluir e relatar, então você

não perceberá os benefícios

da verdadeira integração.

Sua pesquisa de inte-

gração pode revelar mais do

que projetos incompletos.

Você pode descobrir vários

produtos de software projeta-

dos para realizar as mesmas

tarefas. Não é incomum en-

contrar múltiplas variações de

vitrines digitais e web-to-print

ao lado de elementos de esti-

mativa, programação, geren-

ciamento de estoque e ferra-

mentas de coleta de dados de

planta de conjuntos parcial-

mente instalados e compras

departamentais destinadas a

resolver desafios específicos.

As ferramentas podem ser lo-

calizadas em servidores e dis-

positivos dedicados, enquanto

outras podem ser localizadas

na nuvem.

Quando existem várias fe-

rramentas, cada uma funciona

à sua maneira. Eles formatam

os dados que coletam e trans-

mitem de maneiras específi-

cas para sua arquitetura. Dois

ambientes de impressão na

Web diferentes podem coletar

especificações e transmiti-las

usando parâmetros com no-

mes diferentes. Produtos dife-

rentes podem usar con-

venções de nomenclatura di-

ferentes para como os arqui-

vos são armazenados e os

perfis são mantidos. Cada va-

riação é um ponto problemáti-

co. Este é o caminho para di-

retórios cheios de códigos

personalizados que podem

não estar envelhecendo ade-

quadamente e que devem ser

mantidos e revisados a cada

atualização de software.

Quando há vários locais, o

impacto é ampliado. As pes-

soas gastam tempo resolven-

do as diferenças ou escreven-

do códigos personalizados

para tentar normalizá-las. Não

se surpreenda ao descobrir

que algumas informações co-

merciais essenciais são sal-

vas em planilhas privadas e

realimentadas nos sistemas

comerciais primários. Para se

posicionar para o crescimen-

to, este é um bom momento

para procurar um verdadeiro

fluxo de trabalho de ponta a

ponta que não dependa de có-

digo personalizado, dispositi-

vos e servidores proprietários

ou equipes de prestadores de

serviços profissionais com

conhecimento limitado do pro-

duto, todos em execução um

orçamento. Este é o momento

de buscar um único parceiro

com uma solução abrangente

e uma equipe pronta para fa-

zer com que sua integração

seja bem-sucedida.

Criação de sucesso na integração do fluxo de trabalho

de impressão: estratégia, avaliação e conexão

Por Todd Bigger

Vice-presidente de

impressão, Eastman

Kodak Company
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Kodak adquire ativos de

negócios CTP da ECRM
A Eastman Kodak adquiriu os ativos do negócio de dispo-

sitivos CTP da ECRM Incorporated para as indústrias de jor-
nais e artes gráficas. Sediada em Massachusetts, a ECRM é
uma empresa de manufatura global de tecnologias de ima-
gem para a indústria de comunicações gráficas. A transação
inclui o equipamento, contratos, estoque e propriedade inte-
lectual do negócio adquirido. Os termos financeiros da tran-
sação não foram divulgados.

A Kodak oferece um portfólio completo de soluções tradi-
cionais e digitais que ajudam as impressoras a aumentar sua
produtividade e lucratividade. A aquisição fortalecerá ainda
mais a posição da Kodak no segmento CTP da indústria de
impressão comercial.

A Xerox, uma empresa glo-
bal de tecnologia para locais
de trabalho, continua a ser líder
de mercado em serviços de im-
pressão gerenciados (MPS)
globalmente, garantindo a po-
sição de destaque no "Relató-
rio de cenário de mercado
mundial" da Quocirca.

Embora a pandemia global
apresentasse novos desafios
para os fornecedores de MPS,

a Xerox continuou a ser a líder
neste espaço devido à sua
ampla oferta de serviços em
ambientes de impressão de
escritório e produção e profun-
do conhecimento em automa-
tização de processos de
negócios, de acordo com
Quocirca.

À medida que mais empre-
sas imaginam uma combi-
nação de trabalho à distância

e de escritório, o Xerox Intelli-
gent Workplace Services
(IWS) ajuda a habilitar uma
força de trabalho híbrida com

tecnologia e serviços que per-
mitem aos clientes da Xerox
fornecer aos seus funcioná-
rios maior produtividade, efi-
ciência e segurança, não im-
porta onde eles estejam.

Além disso, a Xerox conti-
nua avançando em sua es-
tratégia de nuvem, garantin-
do que suas iniciativas de nu-
vem sejam consistentes com
os requisitos do cliente.

Em 18 de março
de 2021, com a
aquisição da Movi-
tec Wrapping Sys-
tems, a Mosca ex-
pandiu seu portfólio
de produtos de fim
de linha. Graças a esta aqui-
sição, a Mosca, especialista
em sistemas de cintagem,
poderá reforçar a sua expe-
riência, especialmente na
indústria alimentar, agrícola
e farmacêutica, sectores em
que MOVITEC já se encon-

trava perfeitamente
implantado. Por ou-
tro lado, a Movitec
terá acesso a uma
rede de vendas das
suas embaladoras
a nível internacio-

nal. A Movitec continuará a
atuar como empresa inde-
pendente e marca dentro do
Grupo Mosca. Fundada em
2004, a Movitec conta atual-
mente com cerca de 50 fun-
cionários e está sediada em
Alcoletge, Lleida.

PLANEJAMENTO DE INTEGRAÇÃO
BEM-SUCEDIDO

A integração é mais do que
conectar várias soluções. Co-
nexões simples podem não
ser compatíveis com sua ar-
quitetura de fluxo de trabalho.
A melhor prática é garantir
que todos os sistemas de re-
gistro possam compartilhar
dados, portanto, procure so-
luções que forneçam inte-
gração de negócios ponta a
ponta, não apenas integração
de produção.

A solução de negócios
PRINERGY on Demand é a
única solução no mercado
que atende a esses requisitos
de integração. Com a Micro-
soft e a PrintVIS construindo
uma infraestrutura forte com

Prinergy, não há necessidade
de contratar um exército de
empreiteiros de integração ou
especialistas em TI. A equipe
da Kodak avalia o ambiente
existente, desenvolve um pla-
no para garantir o fluxo de da-
dos entre os sistemas de
negócios e de produção e
apresenta um preço para for-
necer um sistema de negócios
completo do início ao fim. Um
vendedor. Uma solução. Inte-
gração completa.

Outra vantagem é a plata-
forma, que é baseada na nu-
vem para flexibilidade e esca-
labilidade. Trabalhar com a
plataforma Microsoft fornece
integração com Microsoft 365
e Teams, duas das ferramen-
tas de negócios mais ampla-

mente utilizadas. Ele também
traz o PowerBI para a inte-
gração, garantindo que todos
os membros da equipe ten-
ham acesso aos painéis ne-
cessários para tomar de-
cisões de negócios simples e
complexas. No futuro, os da-
dos bloqueados nos sistemas
MIS e ERP são liberados para
funcionar para toda a empre-
sa, trazendo eficiência opera-
cional para todos os departa-
mentos.

Com o PRINERGY on De-
mand, você está conectado
hoje e amanhã. Ao construir
Going sobre a plataforma Mi-
crosoft, mesmo quando no-
vos recursos são adiciona-
dos, as conexões permane-
cem constantes. O resultado

é confiabilidade. As equipes
de vendas sabem que seus
dados são precisos, as esti-
mativas são baseadas nos
custos atuais e as taxas de
desconto são otimizadas pa-
ra o negócio. O gerenciamen-
to da produção tem as infor-
mações de que precisam pa-
ra o agendamento de máqui-
nas e tarefas e reposição de
estoque. A administração tem
a visão geral de que precisa e
a capacidade de fazer análi-
ses aprofundadas por depar-
tamento à medida que busca
oportunidades de crescimen-
to. O resultado é um fluxo de
trabalho integrado e capacita-
do, onde cada função se co-
necta para preparar seu
negócio para o futuro.

Mosca adquire Movitec

Xerox ocupa o primeiro lugar no relatório Quocirca
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A
indústria gráfica co-
meçou, há vários
anos, a desenvolver
modelos de pro-
dução sustentáveis.

Porém, graças aos avanços
tecnológicos, esses processos
foram agilizados e cada vez
mais empresas os estão imple-
mentando. Por meio de im-
pressão automatizada e padro-
nizada, os materiais, a qualida-
de da cor e o consumo de tinta
podem ser controlados. Dessa
forma, é possível contribuir
com o cuidado com o meio am-
biente, reduzindo o excesso de
emissões de poluentes, resí-
duos e desperdícios.

"Cuidar do meio ambiente
é vital para o futuro da socie-
dade. Nesse sentido, é impor-
tante tentar implementar cada
vez mais recursos renováveis
que ajudem a tornar a im-
pressão um meio mais sus-
tentável e confiável ", explica
Andrés Barreto, COO da So-
mente Imprimir.
A IMPORTÂNCIA DOS PRODUTOS

ORGÂNICOS

A produção de produtos re-
presenta um consumo signifi-
cativo de papel e de qualquer
material sobre o qual seja co-
locada a mensagem publicitá-
ria ou imagem de marca.
Porém, existem soluções para
que isso não gere um grande
impacto negativo ao meio am-
biente.

"Na nossa empresa de im-
pressão online, oferecemos
todos os tipos de produtos pa-
ra imprimir em papel ecológico
e reciclado. Isso permite que
as empresas criem elementos
corporativos, mantendo o
compromisso ambiental ", des-
taca Barreto. Na produção
desses materiais são conside-
rados emissões, desperdícios,
consumo de energia e compo-
nentes químicos não poluen-
tes, entre outros.

As peças publicitárias po-
dem ser importantes meios de
transmissão dos valores de
responsabilidade socioam-
biental que uma empresa pos-

sui, tanto nos produtos durá-
veis quanto nos que podem
ser reciclados.

COMO OS PROCESSOS DE

IMPRESSÃO MUDARAM?
Um dos novos processos

usados para reduzir os com-
postos orgânicos voláteis é a
impressão sem água. Essa
técnica, usada durante a im-
pressão offset tradicional, usa
uma camada de silicone que
repele a tinta e, portanto, evita
a liberação de VOCs. Além
disso, reduz o tempo de ope-
ração e fornece melhor defi-
nição de imagem e uma gama
de cores mais ampla.

Por outro lado, foram en-

contradas alternativas às tin-
tas à base de petróleo ou plás-
tico, que contêm compostos
químicos prejudiciais ao meio
ambiente. A tinta à base de so-
ja ou vegetal atinge o mesmo
efeito da tinta tradicional, mas
sem o impacto contaminante
que esta última tem.

"Sabemos que o caminho
para o desenvolvimento sus-
tentável é complicado e requer
muito investimento de capital.
Porém, com a ajuda da ino-
vação tecnológica, gradativa-
mente, todos esses processos
se tornarão cada vez mais
acessíveis. É uma questão de
estar preparado para o futuro ",
finaliza Barreto.

Após um aumento no in-
teresse de visitantes e expo-
sitores, a Printing Expo anun-
ciou a abertura da Zona 2 de
sua exposição online, que in-
clui o showroom de deco-
ração de parede Xeikon e o
Centro da Associação de
Comércio. Eles também
anunciaram novos exposito-
res para a Zona 1. Com mais
de 21.000 visitantes até o
momento de mais de 150
países, a feira virtual está
provando ser de grande inte-
resse para uma diversidade
de gráficas e fornecedores

em todo o mundo. O feed-
back recebido até agora indi-
ca que a experiência de na-
vegação visual do Printing
Expo 3D está preenchendo
com sucesso a lacuna entre
o físico e o virtual para muitos
na comunidade de im-
pressão global.

O diretor Wayne Beckett
afirma: "É muito importante
para nós continuar a melho-
rar a experiência do usuário.
Acreditamos que tudo o que
é virtual deve ser interativo e,
acima de tudo, divertido de
visitar, além de útil. Com a

chegada de novos exposito-
res, estamos trabalhando pa-
ra povoar o espaço circun-
dante e recentemente adicio-
namos avatares de pessoas,
também uma trilha sonora de
áudio do show para dar uma
sensação de vida real à ex-
periência do visitante. Como
vemos o número de visitan-
tes aumentando diariamente,
há cada vez mais interesse
dos expositores. A abertura
da Zona 2 é uma progressão
natural à medida que a Prin-
ting Expo se consolida ".

Os criadores e organiza-

dores de eventos Wayne
Beckett e Chris Watson fize-
ram parceria com a V-Ex Vir-
tual Exhibitions para lançar o
printing-expo.online no se-
gundo semestre de 2019. Es-
ta exposição online imersiva
e interativa foi projetada em
uma escala do "mundo real"
para acessá-la em qualquer
hora e de qualquer lugar.

A indústria de artes gráficas em pleno

andamento em direção à sustentabilidade

A Printing Expo anuncia a inauguração da Zona 2
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C
ustos

o c u l -

t o s

p o -

d e m

existir em todas

as cinco áreas do

negócio: pro-

dução, vendas,

administração, in-

vestimento e fi-

nanças. Mas

consciência, de-

terminação e, em

última instância, eliminação

de custos ocultos na pro-

dução são essenciais para o

negócio de impressão e a coi-

sa mais fácil de fazer. Não se

esqueça de que os custos

ocultos são como um câncer

que corrói todos os lucros e

retarda o "aumento da produ-

tividade" necessário para re-

duzir os custos de produção.

Na maioria das impressoras,

o valor total real dos custos

ocultos é desconhecido. Que

perigoso!

I - DEFINIÇÃO

Custos ocultos são custos

incorridos na produção, mas

não cobertos pela cotação do

produto impresso. Em outras

palavras, o cliente não paga

esses custos - é a empresa -,

portanto, os lucros são peri-

gosamente reduzidos e, por-

tanto, indiretamente, a liqui-

dez. Na maioria dos casos, is-

so acontece sem que a em-

presa perceba. Uma situação

muito delicada em tempos de

pandemia, onde é difícil obter

financiamento externo (liqui-

dez) de forma rápida e barata.

II - ONDE SÃO CRIADOS OS

CUSTOS OCULTOS DE

PRODUÇÃO?
Logicamente, eles são

criados em todas as etapas

da produção. Na pré-im-

pressão, im-

pressão, pós-im-

pressão e expe-

dição. Os maio-

res custos ocul-

tos estão sempre

relacionados a

máquinas de

altíssimo custo

por hora, como

impressoras mul-

ticoloridas ou

equipamentos de

acabamento au-

tomatizados convencionais e

digitais.

III - CUSTOS OCULTOS

NOTÓRIOS

Os valores mais elevados

de custos ocultos ocorrem

em trabalhos repetitivos (típi-

cos: suplementos para jor-

nais ou revistas com uma fre-

quência regular de publi-

cação ou etiquetas) devido à

notória falha em atualizar os

custos reais e os tempos em

favor de um preço mais com-

petitivo ou por meio de um

compromisso comercial com

o cliente (editoras, vinhas,

indústria alimentar).

Os custos ocultos máxi-

mos devem ser esperados

após o seguinte anúncio clás-

sico do proprietário: "Veja es-

ta brochura, vamos cobrar o

mesmo que o trabalho para

fulano de tal. Ele lembra?"

IV - CUSTOS OCULTOS NA

PRÁTICA

1- Correção de dados di-

gitais na pré-impressão

(baixo custo / hora)

Uma quantidade consi-

derável de custos ocultos é

incorrida durante a correção

dos arquivos digitais defeituo-

sos do cliente que, devido à

concorrência de preços, não

são rejeitados durante o pré-

voo (revisão). Os erros são

aceitos e corrigidos sem co-

brar do cliente. Esse tempo

investido na correção dos ar-

quivos é um tempo não orça-

do ou cobrado, mas pago pe-

la empresa.

2- VºBº em cores na má-

quina (alto custo / hora)

Os custos ocultos incorri-

dos em uma impressora são

extremamente elevados.

Existem estatísticas interna-

cionais com os custos horá-

rios padrão para diferentes

impressoras. Estes custos /

hora standard levam sempre

em consideração o valor do

equipamento, a sua depre-

ciação total em 10 anos e o

grau de ocupação (turnos

com tempo produtivo ou auxi-

liar produtivo).

Situação típica - vivida na

prática - a cor VºBº na máqui-

na:

l Esperar pelo cliente: 1

hora

l Discussão de cores

com cliente, designer, ven-

das, gerente de produção,

gerente de oficina, impressor:

1 hora

l Correção de cor de pré-

impressão adicional com no-

vo conjunto de placas CtP:

1:35 horas

Um total de três horas e

35 min. adicional, não cober-

to pela cotação:

35 min. do CtP (Nesse

tempo não dá pra expor ou-

tros trabalhos planejados!)

mais 3 horas / maquina da

prensa sem produção paga

pela prensa.

Dividido em:

l uma hora de "tempo

não produtivo" e

l duas horas em "Tempo

de atividade auxiliar" (confi-

guração)

l 35 min. tempo de ativi-

dade (do CtP) com atraso de

outros trabalhos

Os tempos foram estima-

dos como estão?

O atraso foi levado em

consideração no planejamen-

to? - Assegurado no.

Então, por que não execu-

tar a prova de cor diretamente

na impressora ou ter um siste-

ma de gerenciamento digital

de cores (CMS) instalado?

V - DETERMINAÇÃO DOS

CUSTOS OCULTOS

No caso de trabalhar com

tempos e custos padroniza-

dos da "Padronização de Ta-

refas" (Workflow), determinar

o valor e local dos custos

ocultos é muito fácil. Nada

mais é feito uma pós-citação

da obra com base nos tem-

pos reais registrados. Esses

tempos reais são compara-

dos (benchmarking) com os

tempos e valores estimado

Custos ocultos na produção

Rainer Wagner

http://www.druckblog.org

http://www.rainerwagner.com
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VI - ELIMINAÇÃO

Comparar custos ocultos
significa investigar as razões
de sua criação e também to-
mar medidas para evitar as
mesmas situações no futuro.
As ações de remoção são:

l Revisão, correção e
atualização de tempos padro-
nizados em produção

l Elimine rotinas com alto
risco de custo oculto (por
exemplo, o VºBº colorido na 

impressora)
l Use um sistema de ge-

renciamento de cores CMS
(referindo-se à fidelidade digi-
tal de cores)

l Melhorar a manutenção
preventiva de equipamentos
e máquinas

l Introduzir tempos de re-
calibração de rotina em im-
pressoras convencionais

l Elimine gargalos na pro

dução
l Investir em novas má-

quinas
l Treinar a equipe
l Sempre realizar a pós-

cotação por meio de sistema
informatizado de gestão e
controle da produção

l Adicionar um módulo de
Inteligência Artificial (A.I) ao
programa de controle de cus-
tos de produção digital.

VII- RESUMO

Custos ocultos são peri-
gosos para a existência da
empresa gráfica. É muito im-
portante tirá-los do oculto,
conhecê-los por inteiro e eli-
minar suas raízes na pro-
dução. Os custos ocultos
atuam como um câncer na
produção da empresa e têm
a característica fatal de au-
mentar com maior produtivi-
dade.

CUIDADOSO:
Trabalhe sem padronização -> Mais custos ocultos!

Manuseio ou gerenciamento da produção espontânea 
-> Mais custos ocultos!

Controle de produção empírico -> Mais custos ocultos!
Trabalhos mais repetitivos -> Mais custos ocultos!

Má qualidade de materiais e suprimentos -> Mais custos ocultos!
Má manutenção preventiva -> Mais custos ocultos!

Mais produtividade -> Mais custos ocultos!
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A
Heidelberger ofe-

recerá a todas as

impressoras aces-

so gratuito à plata-

forma de compra

industrial e digital Zaikio com

efeito imediato, um novo mar-

co em seu caminho para se

tornar o fornecedor de plata-

forma líder na indústria de im-

pressão. Zaikio conecta os

sistemas de TI das impresso-

ras com os de seus fornece-

dores, o que estabelece uma

ligação automática entre eles.

Após uma fase de teste bem-

sucedida com impressoras e

fornecedores selecionados,

todos os provedores de ser-

viços de impressão que dese-

jam fazer isso agora podem

se registrar na plataforma Zai-

kio gratuitamente. Assim, eles

terão acesso direto e automá-

tico de seu sistema de gestão

de informações (MIS) às car-

teiras de fornecedores já vin-

culados ao Zaikio e poderão

realizar pedidos com preços

atuais e competitivos com

apenas alguns cliques. Após a

aprovação da equipe de com-

pras, os pedidos são transferi-

dos diretamente para o siste-

ma ERP do respectivo forne-

cedor, que corresponde ao

sistema de pedidos da gráfica

com informações sobre dispo-

nibilidade e opções de entre-

ga. Esse processo estabelece

a base para pedidos totalmen-

te automáticos com base em

vários fatores, desde o consu-

mo atual de papel ou tinta até

os níveis de estoque. Ele

também otimiza os processos

de aquisição digital para im-

pressoras e fornecedores.

Para gráficas, o Zaikio terá

uma bolsa total de € 0. O mo-

delo de negócios da platafor-

ma é baseado no relaciona-

mento com fornecedores, e os

gráficas não estão financeira-

mente envolvidos com o ser-

viço em nenhum momento.

Além disso, sua ativação no

MIS é rápida e fácil.

Em um estudo recente

sobre a vida na Alemanha,

após a pandemia do coro-

navírus, 75% das pessoas

entrevistadas disseram que

a sustentabilidade é a chave

para a saúde e a segurança.

Com base nessas descober-

tas, pode-se presumir que os

produtos impressos também

terão maior aceitação se fo-

rem claramente identificá-

veis como produtos criados

de forma sustentável. enível.

Além disso, um número cres-

cente de compradores de im-

pressão está exigindo que os

fornecedores de serviços de

impressão forneçam provas

de sustentabilidade. Há

aproximadamente dez anos,

a Heidelberger fornece a lin-

ha de produtos Saphira Eco

para ajudar precisamente

neste problema. A vasta ga-

ma de consumíveis especial-

mente ecológicos inclui cha-

pas de impressão, revesti-

mentos e tintas feitas de

matérias-primas renováveis

e sem produtos químicos

que geram menos resíduos.

Esses materiais permitem

que os usuários alcancem  e

produção de impressão

ecológica que atende aos

mais altos padrões de quali-

dade. A linha Saphira Eco

está sujeita aos mais rígidos

critérios da indústria de mídia

impressa para demonstrar a

compatibilidade ambiental

dos consumíveis.

Ao realinhar seu portfólio

em torno dos consumíveis

Saphira Eco, a Heidelberg

torna mais fácil para os clien-

tes a busca por produtos eco-

logicamente corretos de

acordo com seus requisitos

específicos. Pontos princi-

pais adicionais, além das pre-

ocupações ambientais, in-

cluem a lucratividade e a pro-

dutividade do processo pro-

dutivo.

Heidelberg Sphira Eco

Heidelberg & Zaikio: 

acesso gratuito para impressoras
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A Esko revelou sua mais

recente inovação para ins-

peção de impressão, o AVT

iCenter, que permite que os

conversores de etiquetas

gerenciem facilmente os

padrões de qualidade e

produção em trabalhos,

equipes de impressão, tur-

nos e até fábricas.

A plataforma baseada

em nuvem se integra com

o Esko Automation Engine

e as soluções de inspeção

automatizada em l inha

AVT Helios para etiquetas

e impressão em web es-

treita. O iCenter conecta a

pré-impressão e a ins-

peção e permite que os

usuários controlem e for-

neçam um modelo padro-

nizado em todo o processo

de configuração da ins-

peção de qualidade. 

Com o iCenter, os

padrões de qualidade de

inspeção são definidos uma

vez e, em seguida, automa-

ticamente aproveitados ao

longo do processo e ativos

para cada trabalho.

Especial Etiquetas & RótulosEspecial Etiquetas & Rótulos18
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A Esko lançou a nova

geração do seu editor de

PDF nativo para pré-im-

pressão de embalagens e

etiquetas, o ArtPro+. Com

um novo módulo de Im-

pressão de Dados Variáveis

(VDP - Variable Data Prin-

ting) e integração total com

o equipamento de rotogra-

vura HELL, a mais recente

versão do software líder de

mercado aumenta ainda

mais a excelência operacio-

nal da pré-impressão.

Consagrado como o

melhor editor de PDF nativo

para processos de pré-im-

pressão de embalagens, o

ArtPro+ permite que os ope-

radores reduzam erros aci-

dentais ao editar e automa-

tizar tarefas repetitivas, sem

a necessidade de habilida-

des especiais de progra-

mação. 

A
Lidergraf, indústria

gráfica portuguesa

com 27 anos de

existência, com fi-

lial em Espanha,

torna-se a primeira gráfica em

Portugal, e na Península Ibéri-

ca, a obter o rótulo ecológico

da EU.

Depois de um longo e exi-

gente processo a Entidade

que tutela este pelouro, deci-

diu pela aprovação da licença

de utilização do "Rótulo Ecoló-

gico da União Europeia" para

os produtos de impressão ro-

tativa heatset. O rótulo ecoló-

gico da EU, garante aos clien-

tes e consumidores que o seu

produto preenche critérios

ambientais rigorosos e exce-

cionais, é reconhecido em to-

dos os países da EU, pelo que

desta forma também vem re-

forçar a reputação dos clien-

tes ao demonstrar que a sus-

tentabilidade ambiental é um

fator ponderador nas suas de-

cisões.

A Lidergraf conta com 27

anos de experiência no mer-

cado gráfico, sendo que a sua

equipa de gestão tem como

focus principal o sucesso sus-

tentado. Emprega 150 profis-

sionais, e possui um parque

industrial que a coloca como

uma das mais importantes

empresas gráficas da penín-

sula ibérica. Encontra-se es-

pecialmente vocacionada pa-

ra as áreas editoriais e comer-

ciais para quem produz: catá-

logos, revistas, livros de

edições gerais e escolares e

folhetos. 

A Lidergraf obtém o  rótulo ecológico da EU

O ArtPro+ da nova geração
evolui para aumentar a

excelênciada pré-impressão de 
embalagens e etiquetas

Esko lança AVT iCenter



Em 2018, e na sequência
do processo de abertura da
então Associação Nacional
dos Fabricantes de Etiquetas
Contínuas (ANFEC) às em-
presas portuguesas de eti-
quetas, nasceu a AIFEC, a
Associação Ibérica dos Fabri-
cantes de Etiquetas Contí-
nuas. O que você destacaria
desses quase três anos de
experiência em comum?

A
princípio, não ha-

vendo associação

de marca em Por-

tugal, proporciona-

mos uma interlo-

cução entre colegas que fa-

zem o mesmo produto, com

humildade e proximidade

compartilhamos informações

e conhecimentos do setor pa-

ra gerar confiança, situação

necessária para caminhar-

mos juntos, sem que seria im-

possível chegar a uma estra-

da juntos.

Em relação ao exposto,
qual é o contributo da consti-
tuição de empresas portu-
guesas para a Associação?
E, no mesmo sentido, qual é
o contributo da Associação
para as marcas portugue-
sas?

Tamanho e representativi-

dade para podermos nos de-

fender como setor e nos es-

truturamos para desenvolver

um fórum de impressores de

etiquetas.

Considera que a Penínsu-
la Ibérica é uma boa solução
para a concorrência com as
multinacionais?

Não creio que as multina-

cionais sejam um problema

para a península, o nosso

mercado é pequeno e o rótu-

lo é regional.

Quais são os principais
objetivos da Associação?
l Criar um modelo de gestão

que permita a profissionali-

zação da Aifec.

l Converta a Aifec em uma

associação próxima, em con-

tato com seus associados.

l Fortalecer a representação

e liderança da Aifec.

l Converter a Aifec em uma

marca que diferencia seus

parceiros do resto do setor.

Qual é a dimensão em-
presarial dos associados e
em quais locais eles são mais
relevantes?

Temos um sector onde

50% do número de empresas

fatura menos de 3M, regiona-

lizado com um peso muito im-

portante na Catalunha 33%

das vendas, na região Levan-

te-Múrcia 15%, Madrid e An-

daluzia 12% cada.

A localização do fabrican-
te da etiqueta em relação à
localização de seus clientes
em potencial é muito relevan-
te para o estabelecimento de
relações comerciais?

A proximidade cliente-for-

necedor é essencial para es-

te produto.

Qual é a principal ativida-
de dos clientes dos seus as-
sociados?

31% alimentos, 20% bebi-

das e licores, 14% farmácia,

13% indústria e 11% higiene

e limpeza.

Quais são os principais
planos futuros da Asso-
ciação? Você planeja expan-
dir para outros setores?

Não consideramos a es-

pecialização essencial para

deixar a visão clara aos nos-

sos associados, mas trabal-

har com outras especialida-

des como uma cadeia de va-

lor também reforça.

Nos últimos anos o rótulo
autoadesivo teve um cresci-
mento notável, ainda está na
mesma linha de crescimento
ou a crise do coronavírus mo-
dificou essa tendência?

A pandemia tem mostrado

pelo tipo de cliente que

mantém bem as apostas com

uma queda de 4 a 5% em

2020, sendo este ano de

2021 a recuperação das ven-

das em 2019.

A flexografia foi a tecnolo-
gia mais utilizada neste setor,
esse sistema de impressão
ainda é predominante ou a
tecnologia digital está gan-

hando espaço?
A flexografia continua a

predominar no momento,

mas a substituição das má-

quinas vai no sentido da má-

quina mais ampla, com maior

circulação de cópias e as de

tamanho estreito vão para o

digital devido à sua competiti-

vidade de preços.

Como os parceiros cui-
dam da sustentabilidade e
como os clientes e consumi-
dores devem agir em relação
a um rótulo? O todo realmen-
te atua em uma economia cir-
cular?

Este é um assunto muito

sensível para os nossos

clientes e as empresas asso-

ciadas estão muito alinhadas

com eles, trabalhando em

conjunto para serem cada

vez mais sustentáveis, fe-

chando o círculo.

Eles anunciaram recente-
mente que a celebração do
22º Congresso da AIFEC, ini-
cialmente programado para
este mês de maio, foi adiada
para 2022. Você planeja rea-
lizar algum tipo de evento ou
atividade neste ano?

Aproveitaremos a data de

novembro, onde todos cele-

bramos um dia juntos, im-

pressores de etiquetas e for-

necedores do nosso setor,

para realizar um evento de

acordo com o momento que

vivemos naquele momento.
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José 
Ramón 
Benito

Presidente da Associação Ibérica dos Fabricantes de Etiquetas Contínuas (AIFEC)

"A pandemia
mostrou que o rótulo
autoadesivo resiste

bem às apostas, com
queda de 4 a 5% em

2020"



A Toshiba assinou

um acordo com a em-

presa finlandesa UPM

Raflatac para comer-

cializar em conjunto

uma solução abran-

gente para a im-

pressão de etiquetas

auto-adesivas sem papel de supor-

te (denominado linerless) para o

mercado europeu. Com este acor-

do, as duas empresas respondem

à crescente demanda por tecnolo-

gias de etiquetagem eficientes e

confiáveis de setores como e-com-

merce ou logística, que vêm regis-

trando aumentos sem precedentes

em seus negócios devido à crise da

saúde. Deve-se destacar que a

UPM Raflatac é um dos maiores fa-

bricantes deste tipo de etiquetas

autoadesivas e materiais sustentá-

veis com mais de 4.000 clientes na

Europa.

Essa solução conjunta combi-

nará a tecnologia de

ponta da Toshiba na

impressão dessas eti-

quetas com a linha Op-

tiCut da UPM Raflatac.

Especificamente, a

Toshiba comerciali-

zará sua impressora

BV420D-GL, pertencente à linha

BV400D e recentemente lançada

no mercado. Este modelo é carac-

terizado por impressão de alta qua-

lidade com resolução de até 300

pontos por polegada, velocidade de

impressão de até sete polegadas

por segundo e tamanho compacto.

OptiCut da UPM Raflatac é uma

linha de etiquetas térmicas diretas

sem revestimento que oferece alta

adesão e acúmulo mínimo de ade-

sivo nas lâminas de corte automáti-

co e nas linhas de aplicação das im-

pressoras, evitando atolamentos de

papel e aumenta a qualidade de im-

pressão.

Limpet Labels adquire um
sistema de acabamento
Digicon 3

O fabricante de equipamentos de acabamento

de impressão AB Graphic International (ABG) re-

centemente forneceu Limpet Labels com um siste-

ma de acabamento Digicon Series 3 altamente es-

pecializado. O investimento oferece uma linha de

acabamento modular à prova de futuro que atende

às expectativas de crescimento do produtor de eti-

quetas, ao mesmo tempo que permite maximizar a

eficiência do departamento de acabamento.

Exigindo a capacidade de produzir trabalhos hí-

bridos e de embelezamento, bem como fazer o pe-

el de várias páginas e desenvolver rótulos com

muito mais eficiência, o Digicon da Limpet Labels é

configurado com funcionalidade de peel e desen-

volvimento para a criação de rótulos de várias pá-

ginas, uma estação flexográfica semirrotante para

cores especiais e vernizes especiais, e uma torre

de laminação para laminação a frio e superverni-

zes. O Digicon também possui módulos i-score e

autoslit baseados em auto.

A
BOBST atualizou o

design de sua im-

pressora digital de

etiquetas Mouvent

LB701-UV para

melhorar sua conveniência e

usabilidade, ajudando assim a

tornar esta máquina altamente

produtiva ainda mais eficiente.

A máquina já tinha um design

compacto e ergonômico, mas

foi aprimorado ainda mais para

garantir que apenas um opera-

dor possa operar a prensa.

A atualização do design

significa acesso mais fácil e

ergonômico à cabine de tinta,

com a capacidade de proces-

sar rolos de até 600 mm para

máxima versatilidade do subs-

trato, juntamente com uma te-

la flexível / móvel para contro-

le e gerenciamento da máqui-

na ainda mais conveniente em

todos os ângulos.

O Mouvent LB701-UV per-

mite a produção de etiquetas

digitais de ultra-curta a média

tiragem, sem compromisso.

Está associada a altíssima

produtividade, velocidades de

até 70 m / min, excepcional

qualidade de impressão (1200

x 1200 dpi) e a mais ampla ga-

ma de cores de sua classe; im-

pressão com até 6 cores mais

branco opcional com opacida-

de de 70%, a 45 m / min.
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BOBST melhora a impressora de rótulos Mouvent LB701-UV

Toshiba e UPM Raflatac assinam acordo



A Flexo & Labels 2021 acontecerá de 21 de Julho a 24 de Julho, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo/SP.
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A especialista em eti-

quetas adesivas Anvar, em-

presa familiar com mais de

30 anos de experiência que

aposta na melhor qualidade

dos seus produtos, apre-

senta o Booklet, a sua mais

recente novidade em eti-

quetas, direccionada para

produtos com forte imagem

gráfica e requisitos de infor-

mação de utilização.

Dentre suas característi-

cas, podem ser destaca-

das:

l Multiplica-se a quanti-

dade de informação contida

na etiqueta: etiqueta im-

pressa frente e verso (infor-

mação multilingue, possibi-

lidade de inclusão de foto

ou imagem, aviso, etc.).

l A imagem gráfica do

produto é reforçada, poden-

do ser incluída em diferen-

tes camadas.

l A etiqueta do livreto é

à prova d'água: as infor-

mações permanecem in-

tactas no produto.

l Em certos casos, os

custos do fundo externo

também desaparecem.

l A cartilha é entregue

colada na lombada com

funcionalidade de livro, faci-

litando a leitura.

RESULTADO FINAL:

Etiqueta base + folheto + fil-

me laminado / Fornecido

em rolo para permitir sua

aplicação em sistemas con-

vencionais de etiquetagem.

CCL Label apresenta

CANtastic, uma combinação

de lata de alumínio com

manga retrátil, uma expe-

riência de bebida inovadora

e segura.

A CCL Label, especializa-

da em etiquetas especiais e

soluções de embalagens,

apresenta a CANtastic, um

novo tipo de lata de alumínio,

que oferece a máxima higie-

ne e um marketing ideal com

uma ampla variedade de

possibilidades promocionais.

CANtastic consiste em

uma lata de alumínio com

uma capa altamente projeta-

da e um rótulo superior que

fornece um selo de segu-

rança de 360 graus para a la-

ta, tornando-a higiênica e se-

gura para beber. A embala-

gem está em conformidade

com todos os regulamentos

oficiais de segurança alimen-

tar e a lata pode ser lacrada

para evitar, por exemplo, a

entrada de seitas na lata

através da abertura superior

do recipiente.

A luva especialmente

projetada e a construção su-

perior permitem a reciclagem

normal da lata de alumínio,

que é totalmente reciclada

na maioria dos países. O

alumínio é 100% reciclável.

Da mesma forma, o metal

sustentável e quase 75% de

todo o alumínio já produzido

ainda estão em uso. O alumí-

nio reciclado economiza

mais de 90% da energia ne-

cessária para fazer o novo

alumínio.

N
ordic Label Oy na Finlân-

dia está atraindo novos

negócios e expandindo

seu portfólio de produtos

usando a tecnologia de

etiqueta inteligente Xeikon. O suces-

so e aceitação da solução de etique-

tas inteligentes "Track and Trace" da

Xeikon está ajudando a reposicionar

a impressora de etiquetas de suces-

so e diferenciá-lo da competição.

Desde que investiu em digital há cin-

co anos, a empresa com mais de

100 anos está agora na vanguarda

da produção de etiquetas digitais

nas regiões nórdicas.

Com o Xeikon Track and Trace,

cada embalagem e rótulo recebe

sua própria identidade digital por

meio de uma imagem, texto, número

ou código de barras exclusivo. A úl-

tima versão 7.0 do poderoso fluxo

de trabalho X-800 do Xeikon permite

a integração de informações exclu-

sivas e a impressão de código im-

presso variável altamente seguro. A

impressora Xeikon imprime de for-

ma automática e segura o código

exclusivo, que pode ser digitalizado

com qualquer aplicativo padrão. A

Xeikon desenvolveu um aplicativo

inovador baseado em nuvem que

coloca "inteligente" no design de ró-

tulos e ajuda os proprietários de

marcas a colocar embalagens e ró-

tulos online para medir o sucesso de

suas campanhas e proteger a ima-

gem da marca.
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Etiquetas  inteligentes para
negócios orientados a dados

Anver apresenta seu 
rótulo de livreto

CCL Label apresenta CANtastic



C
om mais de 1.500

inscrições, o Ga-

llus High Perfor-

mance Day 2021,

que aconteceu de

3 a 4 de março de 2021, foi

um grande sucesso. Usando

este novo formato de evento

digital, Gallus demonstrou os

destaques dos sistemas de

impressão de etiquetas con-

vencionais e digitais e com-

partilhou com todos os parti-

cipantes conversas com es-

pecialistas da indústria sobre

tópicos como impressão de

etiquetas digitais com tintas

de baixa migração. .Quanto à

impressão digital, as vanta-

gens do Gallus Labelfire fo-

ram mostradas em detalhes,

incluindo as características

técnicas mais relevantes. O

resultado da impressão foi

uma etiqueta impressa digi-

talmente, altamente embele-

zada com efeitos metálicos,

que também foram aplicados

digitalmente graças à Unida-

de de Embelezamento Digital

(DEU).

As demonstrações de im-

pressão convencional em

banda estreita foram realiza-

das com Gallus Labelmaster

e Gallus RCS 430. Os partici-

pantes do evento virtual pu-

deram acompanhar a pro-

dução de uma etiqueta de

xampu em material PP trans-

parente no Gallus Labelmas-

ter com barra de impressão

digital integrada " White Edi-

tion ". Com este módulo digi-

tal é possível imprimir digital-

mente um branco opaco ou

integrar mudanças de lingua-

gem em diferentes pontos de

uma etiqueta. Após esta de-

monstração, a etiqueta" Ga-

me-Changer "provou que o

Gallus RCS 430, neste caso

com a unidade de estampa-

gem a quente Pantec Rhino

integrada, é capaz de con-

vencer com uma variedade

de processos e diversas apli-

cações, além de oferecer um

processo de configuração rá-

pido e fácil.

Posteriormente, aconte-

ceram as Breakout Sessions,

espaço em que os especialis-

tas falaram detalhadamente

sobre três temas distintos.

Martin Leonhard explicou o

que observar ao imprimir eti-

quetas digitalmente com tin-

tas de baixa migração, Oliver

Vetter discutiu os benefícios

da impressão em tela rotati-

va, bem como o processo de

pré-impressão fácil e rápido,

e Vladimir Tyulpin da Avery

Dennison forneceu infor-

mações sobre a seleção de

substrato para jato de tinta

flexográfica UV híbrido.

A Pulse Roll Label Pro-

ducts, especialista em tintas

estreitas para impressão na

web, lançou sua plataforma

digital segura, chamada

Link, que torna as infor-

mações comerciais ao vivo

instantaneamente acessí-

veis e os pedidos online dis-

poníveis para seus clientes

em todo o mundo. mundo.

O Link permite que os

clientes e parceiros de distri-

buição da empresa localiza-

dos em todo o mundo aces-

sem com segurança os da-

dos de vendas e pedidos re-

levantes a qualquer momen-

to. A plataforma online foi

desenvolvida como parte do

esforço contínuo da empre-

sa para a melhoria contínua

e seu compromisso em for-

necer soluções inovadoras e

atendimento ao cliente ex-

cepcional rvice para seus

clientes de impressão de eti-

quetas e embalagens.
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Gallus High Performance Dia 2021

Thomas Schweizer, chefe de gerenciamento de produtos. Oliver Vetter, especialista em serigrafia.

A Pulse Roll Label  lança Link



Q
uando a fabri-

cante de etique-

tas do Reino Uni-

do Links Labels

& Tapes estava

sob pressão para entregar

mais trabalhos de impressão

com mais rapidez, ela escol-

heu Truepress Jet L350UV

SAI S. de 5 cores da Screen.

A nova máquina, a primeira

de seu tipo a ser vendida no

Reino Unido, fornece a con-

sistência de cores e a veloci-

dade de impressão agora é

necessária para atender às

expectativas dos clientes.

A Screen introduziu sua

tecnologia SAI em 2020. A

palavra japonesa 'SAI' signifi-

ca colorido. A tecnologia SAI

é baseada na tecnologia da

série de impressoras de eti-

quetas digitais Truepress Jet

L350UV e L350UV + da Scre-

en. O SAI S de 5 cores garan-

te consistência de cores du-

rante e entre diferentes tira-

gens, enquanto imprime de

forma consistente em altas

velocidades. A tecnologia

Truepress JET SAI S de 5 co-

res é modular e pode ser

atualizada para incluir até oito

cabeças de impressão para

expandir sua gama de cores.

A qualidade e a velocida-

de da impressora SAI foram

cruciais para a Links Labels &

Tapes durante a pandemia

de coronavírus, quando ela

recebeu um grande número

de pedidos de impressão de

etiquetas médicas relaciona-

das a COVID para hospitais e

etiquetas de teste COVID.

Até o final do ano, a empresa

imprimiu mais de 40 milhões

de etiquetas para o Serviço

Nacional de Saúde (NHS) do

Reino Unido e essa alta de-

manda continua em 2021.

A EMT International, em-

presa controladora da Roto-

control após sua aquisição

em 2017, lançou um novo si-

te, projetado para que os vi-

sitantes possam aprender

mais sobre os produtos e

serviços da EMT.

Os novos recursos do si-

te incluem um controle des-

lizante da página inicial com

recursos de negócios, infor-

mações atualizadas do pro-

duto, l inha do tempo do

histórico da empresa, pági-

na de carreira dedicada

com quadro de empregos,

formulário de contato do

cliente para EMT e Roto-

control e um novo vídeo cor-

porativo.

Com sede em Hobart,

Wisconsin, a EMT combina

forças com o Rotocontrol

para um design europeu

amigável ao usuário, junta-

mente com a estrutura de

serviço e manufatura pro-

funda da EMT para fornecer

o melhor suporte de produto

e entrega no mercado de

acabamento de etiquetas.
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EMT International lança um novo site

Links Labels & Tapes investe em um
Truepress SAI S de 5 cores da tela



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


A Esko anunciou que já
estão abertas as inscrições
para sua mostra anual de tec-
nologia, EskoWorld, com uma
agenda lotada para o evento
virtual deste ano, que durará
uma semana, de 17 a 21 de
maio de 2021. O programa
terá como foco a transfor-
mação digital da embalagem
setor, permitindo que as em-
presas digitalizem, automati-
zem e conectem.

A EskoWorld é famosa por
oferecer aos visitantes uma
ampla variedade de treina-
mentos envolventes e works-
hops educacionais, bem co-
mo oportunidades de aprendi-
zado interativo. Além de ofe-
recer informações sobre téc-
nicas de melhores práticas, o
evento também é uma plata-

forma para a empresa apre-
sentar suas últimas novida-
des em software e hardware,
bem como seu roadmap no
desenvolvimento de novos
produtos.

Um total de 86 sessões
especializadas abordarão as
mais recentes soluções de
tecnologia em nuvem para a
empresa, juntamente com no-
vos desenvolvimentos de
hardware para a fabricação
de chapas flexográficas, bem
como os mais avançados de-
senvolvimentos de software
para originais gráficos, design
e pré-impressão.
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A
Esko anunciou
grandes novidades
para o Automation
Engine, sua so-
lução de fluxo de

trabalho e, pela primeira vez,
a disponibilidade da ferramen-
ta na forma de software como
serviço ("SaaS").

Projetada e desenvolvida
por especialistas em embala-
gens para especialistas em
embalagens, ao longo de
muitos anos, o Automation
Engine se estabeleceu como
a principal ferramenta de au-
tomação de fluxo de trabalho
de pré-impressão otimizado",
disse Jan De Roeck, Director
of Marketing, Strategy e In-
dustry Relations da Esko.
"Este lançamento representa
uma grande evolução para o
Automation Engine". Pela pri-
meira vez, ele terá a opção
de implementação baseada
na nuvem e uma nova e intui-
tiva experiência de usuário

baseada na web, garantindo
que até mesmo usuários ca-
suais consigam manuseá-la,
trocar informações e trabal-
har em equipe com eficiên-
cia".

O Automation Engine da
Esko é uma de fluxo de trabal-
ho que automatiza as tarefas
de pré-impressão e se integra
aos sistemas comerciais, o
que acelera processos e, mais
importante, reduz a incidência
de erros e a necessidade de
intervenção do operador.
"Flexível para se adaptar às
necessidades individuais das
empresas, escalável e perso-
nalizado para otimizar fluxos
de trabalho individuais, o Au-
tomation Engine se tornou a
peça central do processo de
pré-impressão", disse Paul
Land, Product Manager da
Esko. "Com este novo lança-
mento, o "coração" da pré-im-
pressão bate mais forte do
que nunca".

Ranpak Holdings Corp.,
especialista em soluções de
embalagem de papel ambien-
talmente sustentáveis para e-
commerce e cadeias de abas-
tecimento industriais, anun-
ciou que todas as suas insta-
lações de fabricação euro-
peias obtiveram um certifica-
do de Cadeia de Custódia do
Forest Stewardship Council
(FSC) e que, em No futuro, to-
dos os produtos de embala-
gem fabricados pela Ranpak
para os mercados da Europa,
Oriente Médio e Ásia-Pacífico
serão certificados pelo FSC.
A designação consolida a
missão da empresa de "En-
tregar um Mundo Melhor".

A circularidade é o objetivo
final das operações de negó-
cios sustentáveis e o uso de

embalagens de papel produzi-
das em florestas manejadas

de maneira responsável ajuda
a fechar o ciclo. Os materiais
de embalagem Ranpak co-
meçam suas vidas em flores-
tas manejadas de forma res-
ponsável e, após o uso, po-
dem ser facilmente reciclados
por meio de infraestrutura de
reciclagem convencional ou
biodegradáveis naturalmente
sem contaminação de longo
prazo.

Ranpak obtém o certificado FSC
para suas embalagens de papel

Esko anuncia seu evento virtual
EskoWorld 2021

Automação e recursos baseados em nuvem 



United Caps apresenta a
iniciativa 'Defina seu
círculo'

A United

Caps, fabri-

cante inter-

nacional de

tampas e

t a m p a s ,

lançou uma

nova iniciati-

va chamada 'Defina seu círculo'. Como

parte do compromisso contínuo da em-

presa com a sustentabilidade, 'Define

Your Circle' foi projetado para fornecer

aos clientes da United Caps e seus clien-

tes uma maneira mais fácil de calcular o

impacto ambiental do ciclo de vida com-

pleto de seus produtos, desde antes dos

materiais entrarem na fábrica até eles al-

cançam o usuário final. Além disso, 'Defi-

ne Your Circle' oferece aos clientes um

meio de contribuir para o desenvolvimen-

to de uma economia verdadeiramente cir-

cular, na qual os plásticos são muito va-

liosos para serem desperdiçados e são

desperdiçados quando considerados de

uso único.
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A
Comexi, especialis-

ta em soluções pa-

ra a indústria de im-

pressão e con-

versão de embala-

gens flexíveis, e a Multisac

Flexible Packaging, empresa

líder no setor das embalagens

flexíveis em Portugal, alargam

a sua parceria estratégica com

a aquisição pela empresa por-

tuguesa de uma laminadora

Comexi ML2. A relação entre

as duas empresas iniciou em

2008, quando a Multisac Em-

balagens Flexíveis adquiriu

uma cortadora Comexi Com-

pack 2. Atualmente, a empre-

sa portuguesa possui duas la-

minadoras, uma impressora

flexográfica e três cortadoras

Comexi. A nova Comexi ML2

será a terceira laminadora e a

sétima máquina Comexi. 

A Multisac Flexible Packa-

ging (multisac.pt) é uma em-

presa que se dedica à pro-

dução e comercialização de

embalagens flexíveis que utili-

za a impressão flexográfica, a

impressão digital, a laminação

com e sem solventes e a rebo-

binagem como principais tec-

nologias. O seu principal mer-

cado é o português, embora

também exporte os seus pro-

dutos para Espanha, França e

PALOP (países africanos de

língua oficial portuguesa). A

empresa está sediada no mu-

nicipio de Vouzela, a cerca de

30 km da cidade de Viseu.  

"Estamos muito felizes

com nossa parceria com a

Multisac Flexible Packaging. A

venda de sete máquinas signi-

fica que a confiança entre as

duas empresas é muito boa e

temos que continuar trabal-

hando todos os dias para

mantê-la ", afirma David More-

ra, Gerente Regional da Euro-

pa da Comexi. "A Multisac

Flexível Embalagem está

crescendo ano após ano e es-

tamos felizes que a Comexi

possa contribuir com seu pe-

queno grão de areia com o

maquinário, como é o caso da

laminadora ML2". 

A Comexi, especialista em soluções

para a indústria de impressão e con-

versão de embalagens flexíveis, e a Wi-

pak UK, empresa especializada na pro-

dução de filmes sofisticados com pro-

priedades de barreira para produtos ali-

mentícios, chegaram a um acordo para

a aquisição pela empresa britânica de

uma Comexi S1 Cortador DT com laser

em linha. A operação permitirá que a Wi-

pak UK expanda sua capacidade em

aplicações de embalagens de laser e

busque novas oportunidades no merca-

do por meio da comercialização de for-

matos de embalagens inovadores, para

facilitar a usabilidade do produto.

A Comexi S1 DT com laser em linha

é uma cortadora que oferece excelentes

resultados em qualidade e produtivida-

de, mesmo para os trabalhos mais exi-

gentes, devido aos seus avançados ele-

mentos de regulação e controle, e ao

seu alto grau de automação. Os man-

dris, lâminas, cabeças de laser, fotocé-

lulas e quase todas as peças de confi-

guração da máquina são autocalibradas

por meio de uma interface de usuário

extremamente interativa e fácil de usar.

Tal é a automação do Comexi S1 DT

que o operador pode carregar a bobina

na máquina e entregá-la pronta sem ter

que intervir.

Wipak UK instala um Comexi S1 DT

Aquisição de uma laminadora ML2
pela Multisac Flexible Packaging
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A
gráfica Papierwerk

Landshut Mittler

(PLM), cujas em-

balagens de alta

qualidade são en-

contradas em todo o mundo,

pode ser resumida em três

palavras: qualidade, confiabi-

lidade e paixão. Com o objeti-

vo de continuar crescendo, a

empresa foi a primeira im-

pressora de papel cartão

dobrável no ano passado a

investir em uma Speedmas-

ter XL 75-7 + L geração 2020,

completando seu investimen-

to com uma nova coladora de

dobradeira Diana Smart 115

MK Masterwork. O que os fez

tomar a decisão final foram

as soluções inovadoras da

nova geração 2020: o concei-

to operacional claro com a

nova Heidelberg User Expe-

rience (UX), a boa acessibili-

dade e, finalmente, a alta

qualidade de impressão

graças à unidade de tinta per-

feitamente otimizada para es-

ta série de prensas (os gran-

des diâmetros dos cilindros

garantem que a caixa seja

transportada sem problemas

pela máquina).

A parceria entre a Heidel-

berg e a PLM remonta a vá-

rias décadas e beneficiou

ambas as partes. O PLM foi

um dos primeiros clientes-

conceito em 1992. Na gráfica

eles agora têm uma Speed-

master XL 75-6 + L 2008,

bem como uma Speedmaster

XL 75-5 + L instalada há 3

anos e, mais recentemente, a

Speedmaster XL 75 -7 + L da

geração 2020, que está em

plena produção há um ano.

Todas as três máquinas fun-

cionam a uma velocidade de

18.000 folhas por hora e têm

um formato de folha de 605 x

750 mm (23,82 x 29,53 pol.),

O que é perfeito para empre-

sas de embalagem.

A nova Speedmaster XL

75 é 30% mais eficiente do

que o equipamento adquirido

em 2008. A nova máquina

também é 5% mais eficiente

do que a de 2018. Em suma,

o que distingue a nova Spe-

edmaster da geração 2020 é

sua confiabilidade, estabilida-

de, qualidade e boa acessibi-

lidade.

A produção também corre

em uma programação de

pós-impressão de três turnos,

com quatro cortadores e qua-

tro colas da série Diana. A

mais recente, uma Diana

Smart 115, é um investimento

de substituição que está per-

mitindo à empresa expandir

seu portfólio de produtos ao

adicionar novas opções de

colagem para caixas dobrá-

veis. A nova Diana também

aumentou ainda mais a quali-

dade e a produtividade.

PLM investe em equipamentos Heidelberg



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
também se tornou o protagonista indiscutível do
cuidado e proteção de alimentos e itens de higiene ,

garantindo com o seu trabalho a segurança e o abastecimento
desses bens essenciais.
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A
E s k o

lançou

u m a

n o v a

versão

em grande escala

de sua solução

de fluxo de mer-

cado, Automation

Engine, com no-

vos recursos e

pela primeira vez disponível como Soft-

ware-as-a-Service (SaaS).

O Mecanismo de Automação da Es-

ko é a solução de fluxo de trabalho au-

tomatizado que automatiza as tarefas

de pré-impressão e se integra aos siste-

mas comerciais, agilizando o processo

e, o mais importante, reduzindo as taxas

de erro e intervenções do operador.

Além do aplicativo My Workspace e da

experiência do usuário de última ge-

ração, esta

n o v a

versão do

Automation

Engine in-

clui um no-

vo recurso

de 'zona de

soltar', que

torna o

lançamen-

to de fluxos de trabalho mais rápido e fá-

cil, permitindo aos usuários navegar e

selecionar fluxos de trabalho, arrastar e

soltar arquivos em fluxos de trabalho,

editar parâmetros e lançar ... tudo a par-

tir de um único local. Como um serviço

de assinatura, um modelo de precifi-

cação de bifurcação simples, flexível e

transparente oferece uma previsão de

custos que ajuda a gerenciar e orçar pa-

ra TI.

A pande-

mia COVID-

19 testou a

resiliência de

todas as par-

tes da cadeia

de suprimen-

tos de emba-

lagens e in-

troduziu no-

vos desafios

para fabri-

cantes, fornecedores e gráficas. Con-

forme a escala da crise se tornou apa-

rente, muitos tiveram que reavaliar sua

estrutura de negócios e encontrar no-

vas maneiras de apoiar os clientes.

Para o XSYS Prepress, as res-

trições de viagens e entrada nas insta-

lações do cliente trouxeram os recur-

sos remotos integrados da equipe do

ThermoFlexX para os holofotes. Com a

capacidade de configurar, calibrar e co-

locar máquinas online sem estar no lo-

cal, a em-

presa conti-

nuou a ins-

talar seus

e q u i p a -

mentos de

p r o d u ç ã o

de chapas

inovadores

e altamente

automatiza-

dos, não

importa onde os clientes estejam locali-

zados no mundo.

No Paquistão, a especialista em re-

produção Digital Process recebeu re-

centemente um gerador de imagens di-

gitais ThermoFlexX TFxX 48 para ex-

pandir a capacidade de seu departa-

mento de produção de chapa flexográ-

fica. Tendo investido em um Thermo-

FlexX TFxX 60 apenas dois anos an-

tes, a empresa já conhecia bem a tec-

nologia.

DataLase lança
uma nova

solução para
decoração de

metais
A DataLase, especialista global

em codificação e marcação, lançou

um revestimento decorativo de me-

tal litográfico offset UV (UVO), pro-

jetado para uso em impressoras li-

tográficas offset equipadas com

unidades de cura UV.

Adequado para uso em folha de

flandres tratada, o revestimento

funcional pode ser usado para aju-

dar a enfrentar os desafios enfren-

tados por empresas de produção e

manufatura com requisitos de codi-

ficação de produto, como im-

pressão de código QR e datas de

validade em aplicações de embala-

gem primária. Pode ser usado em

embalagens de alimentos e bebi-

das, domésticas, farmacêuticas,

médicas e industriais.

A decoração litográfica de metal

DataLase UVO fornece às marcas

a capacidade de melhorar a rastre-

abilidade de seus produtos, e a na-

tureza à prova de adulteração e an-

ti-falsificação da solução pode aju-

dar a melhorar a segurança do pro-

duto. O revestimento também dá às

marcas a capacidade de explorar

oportunidades adicionais de marke-

ting e engajamento em embalagens

conectadas ou "inteligentes".

Esko apresenta mecanismo de
automação de última geração

XSYS Prepress reforça seu suporte remoto
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A
P r i n t F a c t o r y

anuncia uma par-

ceria estratégica

com a Barberan

para o uso do

software de pré-impressão

PrintFactory Automation em

suas impressoras Jetmaster

de passagem única.

Fundada em 1929, Bar-

berán especializou-se no

desenho e fabricação de

máquinas de impressão de

superfície nas indústrias de

decoração, embalagens e

sinalização com instalações

em todo o mundo.

O software da Printfac-

tory é compatível com a

Indústria 4.0, permitindo

que os fluxos de impressão

automatizados se tornem

uma realidade. A PrintFac-

tory Automation prepara,

programa e agrupa arquivos

de produção em seus servi-

dores em nuvem, ao mes-

mo tempo em que relata o

status de produção, crité-

rios de trabalho e métricas

automaticamente para os

sistemas MIS e Web2Print

do cliente.

Comexi organiza 
seu Showroom de Embalagem

Verde
Cerca de 1.000 pessoas compareceram ao Green

Packaging Showroom, evento organizado pela Comexi

e empresas líderes no setor de embalagens flexíveis

para apresentar as vantagens tecnológicas da im-

pressão com tintas curáveis Electron Beam (offset ou

flexo) em uma ampla gama de aplicações de embala-

gens. flexível.

Durante o evento, os diferentes parceiros mostraram

suas soluções inovadoras e apresentaram tendências e

soluções de sustentabilidade com exemplos reais de

embalagens flexíveis. No Green Packaging Showroom,

os benefícios das tecnologias de impressão EB Flexo e

EB Offset foram divulgados, e questões relacionadas à

qualidade de impressão e redução de energia do pro-

cesso de impressão, tintas EB, cura EB, reciclabilidade

foram abordadas. De embalagem por meio do uso de fil-

mes mais finos, monomater ials e redução de camadas,

bem como a redução global da pegada de carbono.

MeetingPack Virtual

2021, o prelúdio do Meeting-

Pack 2022, apresentará as

inovações e abordará os de-

safios do setor de embala-

gens de alimentos por meio

de uma série de apresen-

tações inspiradoras e mesas

redondas no dia 27 de maio.

Este evento que antecede

a quinta edição do encontro

internacional que em conse-

quência da pandemia CO-

VID-19 foi adiado para abril

de 2022, oferece à indústria

de embalagens de alimentos

a oportunidade de se reunir

em um formato virtual inova-

dor que girará em torno de

uma série de eventos inspira-

dores apresentações, mas

onde também haverá espaço

de diálogo por meio de me-

sas redondas e possibilidade

de visita a expositores vir-

tuais das empresas patroci-

nadoras e palestrantes.

Nesta conferência virtual,

as mais recentes inovações

tecnológicas em embalagens

de barreira sustentáveis

serão avançadas e os desa-

fios enfrentados pela indús-

tria serão analisados em tor-

no de dois blocos: Soluções

de embalagens sustentáveis.

Incorporação da reciclagem

nas embalagens.

PrintFactory anuncia colaboração com Barberan

O Virtual MeetingPack 2021
abordará a sustentabilidade
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A Esko, desenvolvedora

global de soluções integra-

das de hardware e software

para as indústrias de rótulos,

embalagens e impressão de

grande formato, lançou um

novo white paper, "Cloud

Freedom", que oferece efi-

ciência operacional, segu-

rança de dados e flexibilida-

de para fornecedores. im-

pressão e embalagem. Essa

ferramenta segue o lança-

mento do programa Modelo

de Maturidade Digital da em-

presa em 2020, projetado

para ajudar as equipes de

gestão a atender à necessi-

dade crescente de abordar

estrategicamente a digitali-

zação, a automação e a co-

nexão em suas operações.

O software baseado em

nuvem oferece mais liberda-

de para as empresas. Como

as informações não são

mais armazenadas em um

único local que pode ser

suscetível a perdas ou da-

nos, elas são acessíveis a

todos, independentemente

do local, e são ideais para

operações em um único an-

dar que agora usam o trabal-

ho doméstico dos funcioná-

rios ou para organizações

com várias fábricas. A liber-

dade de acesso aos dados

também traz uma nova flexi-

bilidade, permitindo que as

pessoas colaborem e acele-

rem os processos estabele-

cidos. Eliminar a necessida-

de de discos rígidos físicos e

servidores no local reduz os

custos operacionais e de ge-

renciamento de TI, enquanto

a tecnologia em nuvem

também oferece infraestru-

tura escalonável e disponibi-

lidade de plataforma aprimo-

rada, garantindo o desem-

penho ideal do software pa-

ra os usuários.

Esko lança novo white paper intitulado "Cloud Freedom"

www.apppexpo.com
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A
madeira é um dos

instrumentos natu-

rais mais eficientes

para sequestrar car-

bono, de fato, ela é

armazenada em sua estrutura

mesmo após o corte das árvo-

res. Essa madeira vem de nos-

sas florestas, que são podero-

sos escudos naturais contra

ameaças como as mudanças

climáticas, desde que apren-

damos a cuidar delas.

Sabemos que replantar é

uma ação importante para a

natureza, para as florestas e

para a biodiversidade do nos-

so planeta, mas esquecemos

que é o mesmo, ou mais im-

portante, proteger as árvores

que já temos com medidas

específicas para fortalecê-las

e evitar o desmatamento . E a

ferramenta mais eficaz para

conseguir isso é o gerencia-

mento. Porque apesar dos

incríveis benefícios ecológi-

cos, econômicos e sociais

que as florestas proporcio-

nam, o desmatamento conti-

nua a uma taxa sem prece-

dentes. E sua existência é vi-

tal, para, por exemplo, regu-

lar o clima, manter bacias hi-

drográficas com água limpa

ou limpar o ar que respira-

mos.

O Dia Internacional das

Florestas, comemorado em

21 de março, tem servido pa-

ra enfocar a necessidade de

manejo florestal. Em última

análise, um terço da superfí-

cie da Terra é coberto por es-

ses ecossistemas. Na Espan-

ha, por exemplo, existem ver-

dadeiras joias naturais como

as localizadas na província

de Soria e que se consolidam

como grandes escudos natu-

rais contra as mudanças

climáticas.

VOCÊ SABE O QUE É

GREENWASHING?
"Greenwashing é a práti-

ca de fazer uma alegação in-

fundada ou enganosa sobre

os benefícios ambientais de

um produto, serviço, tecnolo-

gia ou prática da empresa."

Imprecisões comuns so-

bre impressão e papel ainda

são um grande problema pa-

ra a sociedade. Esses equí-

vocos são reforçados por

muitas organizações, entre

elas empresas financeiras e

provedores de serviços, à

medida que incentivam seus

clientes a substituir faturas

impressas por eletrônicas.

Mas, em vez de basear seus

argumentos na redução de

custos, muitas vezes o incen-

tivo à mudança é baseado

em alegações ambientais in-

fundadas, como "economizar

papel salva árvores".

Essas mensagens são in-

fundadas, enganosas e po-

dem ter um efeito duradouro

na percepção do consumidor

sobre o papel.

As florestas precisam ser

cuidadas para não desaparecer

Sucesso contra Greenwashing

2020 será um

ano que será escrito

nos livros de histó-

ria. As palavras

"sem precedentes"

e "pandemia global"

ainda soam frescas

em nossos ouvidos.

O ano apresentou

desafios para todos nós, mas estávamos de-

terminados a continuar contando a grande

história ambiental da impressão, do papel e

das embalagens à base de papel. Indepen-

dentemente da pandemia, a sustentabilida-

de continua sendo um tópico chave de con-

versa.

Continuamos a trabalhar duro para ga-

rantir que as marcas entendam as creden-

ciais ambientais de impressão, papel e em-

balagem de papel. Na Europa, estimamos

que nossa campanha Anti-Greenwash evi-

tou que o Greenwash

(mensagens como 'Go

Green, Go Paperless' e

'Save Paper, Save Tre-

es') fosse visto por mais

de 650 milhões de clien-

tes de grandes bancos

e outros provedores de

serviços . . Como é peri-

goso deixar o Greenwash passar incontesta-

do!

Para melhorar a percepção do consumi-

dor sobre nossos produtos, nossa crescente

campanha Love Paper teve mais de 640

anúncios em jornais e revistas nacionais no

ano passado, atingindo mais de 10 milhões

de consumidores por mês. Todos os anos,

contamos mais consumidores do que nunca

sobre a história sustentável de nossos pro-

dutos e este continuará a ser um foco im-

portante este ano.

Resultados da campanha de 2020

De acordo com a Advertising Standards

Authority (ASA), as mensagens de marketing

devem ser claras, verdadeiras, precisas e

não enganosas.

Os profissionais de marketing devem ba-

sear as declarações ambientais no ciclo de

vida completo do produto anunciado.

Declarações baseadas apenas em parte

do ciclo de vida devem ser evitadas, de mo-

do a não enganarem os consumidores

quanto ao impacto ambiental total do pro-

duto.

QUAIS SÃO AS REGRAS SOBRE RECLAMAÇÕES AMBIENTAIS?
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A Decal lançou a coleção

de vinil anti-umidade e decla-

rou "guerra" à umidade com

um conjunto de produtos que

eliminam ondulações e ondu-

lações do vinil no trabalho da

Sign Graphics.

O objetivo da marca de

consumíveis adesivos da Digi-

delta é responder a esses pro-

blemas que os profissionais

encontram no dia a dia. Não

só na fase de impressão, mas

também nos acabamentos e

na aplicação, lucrando e agili-

zando todo o processo.

Os benefícios diretos da

impressão incluem a redução

da limpeza e do desgaste das

cabeças de impressão, bem

como o desperdício de con-

sumíveis (vinil e tintas). Nos

acabamentos, o alinhamento

da marca de registro é protegi-

do e as laminações agora são

feitas sem manchas, rugas ou

bolhas.

A Decal também quer ga-

rantir aplicativos ágeis com

menos esforço. A colocação

do vinil fica mais fácil, as rugas

e rasgos do forro são significa-

tivamente reduzidos e as mu-

danças nos níveis de umidade

relativa de cada local não são

mais uma preocupação cons-

tante.

Esta nova gama anti-humi-

dade inclui vinis monoméricos

e poliméricos e não esquece o

aspecto ecológico, com produ-

tos sem PVC. Diversas so-

luções para ações de curta e

média duração, que os inte-

ressados podem conhecer por

meio de um kit de amostra grá-

tis (link LP).

Derprosa Antimicrobial é o

novo nome do filme Derprosa

Bacterstop. A Taghleef Indus-

tries queria verificar sua eficá-

cia contra vírus, testando com

diferentes tipos de coronaví-

rus, e o comportamento dos fil-

mes antimicrobianos Derprosa

tem sido excelente. O Antimi-

crobiano Derprosa inibe a pro-

liferação, e impede a sobre-

vivência em sua superfície, de

bactérias e vírus, tendo sido

testado por laboratórios espe-

cializados contra as bactérias

resistentes à meticilina

Staphylococcus Aureus (MR-

SA) e Escherichia Coli (E-Co-

li), e os vírus coronavírus feli-

nos (FCoV) e coronavírus hu-

mano (SARS-CoV-2).

Portanto, Derprosa Gloss

Antimicrobial e Derprosa Mat-

te Antimicrobial são opções

para proteger a impressão, dar

um acabamento brilhante ou

fosco e, acima de tudo, prote-

ger as pessoas que manu-

seiam esta peça editorial, em-

balagem ou comunicação co-

mercial em papel. Eles são

adequados para contato com

alimentos (aprovados na Eu-

ropa). Seu efeito antimicrobia-

no é duradouro, inodoro, ino-

fensivo para o ser humano e

totalmente seguro.

A tecnologia antimicrobia-

na também está disponível em

outras linhas de filmes da

Taghleef Industries projetadas

para embalagens flexíveis e

aplicações de etiquetas.

A
pós a avaliação

positiva da cadeia

de custódia PEFC

pela European

Cooperation for

Accreditation (EA), os orga-

nismos de certificação po-

dem agora atualizar sua

acreditação de acordo com o

regulamento de 2020 da Ca-

deia de Custódia de Produ-

tos Florestais e Arborícolas e

as Regras de Uso de Marcas

Registradas PEFC. Esta de-

cisão permite que as empre-

sas certificadas comecem a

transição para os padrões do

PEFC 2020.

Para flexibilizar esse pro-

cesso, o PEFC International

estendeu o período de tran-

sição dessas normas em

mais seis meses, de forma

que até 14 de agosto de 2022

seja possível continuar reali-

zando auditorias contra a nor-

ma de 2013 e, a partir dessa

data, todas as auditorias deve

ser contra o novo pacote de

padrões de 2020. Um ano de-

pois, em 14 de agosto de

2023, todos os certificados

deveriam ter sido atualizados

para se referir aos padrões de

2020.

Esta modificação afeta as

empresas da seguinte for-

ma:

1. Atualizar os procedi-

mentos e o sistema de

gestão em relação aos

padrões do PEFC 2020.

2. Passe na auditoria e re-

ceba o certificado de acordo

com os padrões PEFC 2020.

3. Assine o novo Acordo

de Licença de Marca Regis-

trada PEFC. O PEFC conce-

derá acesso ao Label Gene-

rator e seu uso será obrigató-

rio para a criação de qual-

quer rótulo PEFC.

Período de transição dos padrões 
PEFC 2020 ligados à Cadeia de Custódia

Nova linha de decalques que
remove a umidade do vinil

Derprosa Antimicrobial: filme de
laminação eficaz contra
COVID-19
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A
Fedrigoni, empresa que produz
e comercializa papéis especiais
de alto valor agregado para ar-
tes gráficas, embalagens, publi-
cações e materiais autoadesi-

vos desde 1888, se reinventou e lançou
uma nova imagem global para fortalecer o
posicionamento do Grupo, com uma ima-
gem distintiva para o inúmeras marcas de
empresas, que produzem e vendem mais
de 32.000 produtos em todo o mundo. Ao
mesmo tempo, a divisão de autoadesivos
apresentou seu novo nome, que muda de
'Arconvert Ritrama' para 'Fedrigoni Self-
Adhesives'. Uma nova versão da fonte
'Forma' de Aldo Novarese foi escolhida pa-

ra representar a nova imagem da Fedrigo-
ni, uma empresa sólida e inovadora com
fortes raízes italianas e sua missão "Elevar
a Criatividade". A imagem também foi re-
desenhada para a presença digital do Gru-
po, desde suas páginas na web até suas
plataformas de mídia social.

4.000 colaboradores, 36 unidades de
produção e distribuição, mais de 32.000
produtos, 15 marcas, duas áreas de negó-
cio, todos reunidos sob uma nova identida-
de de marca única e credenciada, um pas-
so importante para um Grupo global com
uma trajetória de crescimento ambiciosa e
cada vez mais decisiva papel no mundo do
papel e materiais autoadesivos.

Tesco tem

parceria com

Mondi
O grupo global de papel e

embalagem Mondi e a Tesco
Central Europe lançaram uma
nova parceria, por meio da qual
a Mondi comprará resíduos de
papelão ondulado dos depósi-
tos do varejista para criar papel
reciclado para as sacolas de
compras do varejista. É a pri-
meira vez que a Tesco colabo-
ra diretamente com um produ-
tor de papel para converter
seus resíduos de papel em um
recurso renovável, em linha
com seus objetivos de econo-
mia circular. A Mondi usa os
resíduos de papelão ondulado
do varejista para produzir o
grau EcoVantage, combinando
fibras recicladas e frescas para
fazer uma sacola de compras
reciclável de alto desempenho.
Usando o papel EcoVantage
produzido na fábrica da Mondi
na República Tcheca, esta co-
laboração mostra como os for-
necedores podem trabalhar
com varejistas em toda a ca-
deia. um valor no desenvolvi-
mento de sistemas circulares e
na transformação de resíduos
em um recurso valioso.

Fedrigoni apresenta sua

nova imagem global
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P
elo me-

nos na

i m -

pressão

digital, a

recuperação dos

volumes de pro-

dução já está prati-

camente completa

e as vendas de no-

vos equipamentos

também estão em

alta, onde mu-

danças de hábito

são apreciadas em

um mundo pós-pandêmico.

Há movimento no merca-

do e também muitos planos

para o futuro. Bom Futuro!

Todos nós queremos dar ou

ler notícias como essa, com

muita vontade, com muita

vontade de ter fugido da pre-

cipitação e com vontade de

esperar que a informação se

consolide.

Os valores são fixados por

diversos indicadores, mas

acima de todos eles coloco a

nossa própria monitorização

da atividade diária com base

no número de impressões

produzidas e nos consumos

de tinta ou toner: após alguns

primeiros meses de parali-

sação quase absoluta e uma

recuperação que começou

muito fracos e entre hesi-

tações, podemos agora falar

de vários meses de cresci-

mento sustentado, estável e

firme. Tanto é que chegamos

ao aniversário do primeiro

confinamento com indicado-

res de atividade muito próxi-

mos aos que tínhamos antes

da pandemia.

Também as vendas de

equipamentos estão reagin-

do. Depois da que-

da mais severa e

repentina que já

experimentamos

na Ricoh, é recon-

fortante ver como,

em apenas alguns

meses, o setor en-

controu vitalidade

para reativar mui-

tos desses investi-

mentos paralisa-

dos. Com muita

prudência e fre-

quentemente à

procura de equipamentos

com um nível de investimento

inferior, muitos impressores

espanhóis assumem o claro

compromisso de garantir a

sua resposta a esta recupe-

ração de volumes. Existe co-

ragem; existe confiança.

Vemos isso na quantida-

de de Pro C5300x que esta-

mos instalando, um equipa-

mento de última geração que

parecia especialmente de-

senhado para tempos de re-

cuperação pós-pandêmica:

mínimo investimento, máxi-

ma qualidade de impressão e

grande versatilidade que, no

momento, é o recurso mais

solicitado.

Logicamente, todos os

itens acima se referem à im-

pressão digital, mas as dinâ-

micas positivas são quase

tão contagiosas quanto as

negativas e as correntes po-

sitivas são perceptíveis em

toda a linha.

CAMINHO DO FUTURO

Se nas primeiras sema-

nas e meses da pandemia o

medo dominava e o único fo-

co possível eram as medidas

defensivas, agora as conver-

sas mudaram. Os clientes

nos dizem para nos fortale-

cer; outros, para transformar;

alguns, para diversificar sua

oferta. Não importa: procu-

ram as suas estratégias e o

fazem para além da guerra

de preços, formatos ou capa-

cidade produtiva. Eles fazem

isso pensando em um futuro

diferente, com oportunidades

também diferentes.

E tivemos a prova na re-

ação ao anúncio de nossa fu-

tura impressora a jato de tinta

B2, a Ricoh ProZ75. Assim

que foi anunciada a existên-

cia de um protótipo funcional,

começaram a surgir dúvidas

sobre seu lançamento, suas

características ou o programa

beta tester. Para além da sa-

tisfação comercial e do orgul-

ho da marca, que não é pou-

ca coisa, considero cada uma

destas indagações um sinto-

ma da força que esta corren-

te transformadora está a as-

sumir.

No pior momento e ainda

com muitas incertezas pela

frente, a indústria gráfica nos

diz que quer continuar se

reinventando e apostando

em um futuro promissor. Es-

tamos à beira de um grande

salto na transformação digital

do nosso setor e, longe de

gerar medo com este anún-

cio, temos despertado entu-

siasmo. Esse é outro exce-

lente sintoma: há muitas

lições aprendidas com outras

crises recentes.

Prometemos estar à altu-

ra da tarefa e, conforme

consta do nosso compromis-

so de marca, continuaremos

a acompanhar o setor nesta

transformação digital que de-

ve torná-lo sustentável e pro-

porcionar mais e novos valo-

res.

UM ANÚNCIO PROMISSOR

O anúncio no final do ano

do Ricoh Pro Z75 gerou uma

grande expectativa devido à

grande capacidade transfor-

madora que é atribuída a es-

te equipamento.

Ainda é um protótipo e vai

demorar alguns meses para

que a data final de lançamen-

to seja anunciada, mas a che-

gada de uma impressora jato

de tinta 50x70 que promete

qualidade igual ou melhor do

que o offset com uma produti-

vidade altíssima, é tida como

um ímpeto claro à migração

de volumes de impressão de

tecnologias analógicas para

digitais. Exatamente o que o

mercado pós-pandêmico exi-

ge.

A Pro Z75 se beneficia de

muitos dos avanços ainda ex-

clusivos da impressora Pro

VC70000, capaz de imprimir

com desempenho e qualida-

de total em papéis revestidos

padrão, graças a uma combi-

nação de tecnologias, incluin-

do os cabeçotes de im-

pressão Ricoh, uma tinta de

alta densidade e adesão e

um exclusivo sistema de se-

cagem.

Nos próximos meses,

serão revelados os diferentes

diferenciais que farão do Pro

Z75 um marco na transfor-

mação digital da indústria

gráfica.

Finalmente uma boa notícia:

estamos mudando

Por Andreu López

Diretor da Ricoh

Graphic

Communications
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A Kodak se refere à
PROSPER ULTRA 520 como
a "impressora que cobre a la-
cuna entre o digital e o offset".
O que você quer dizer com is-
so e quais eram seus princi-
pais objetivos ao desenvolver
o equipamento?

O
s volumes de im-
pressos em offset
estão decaindo,
ainda que as im-
pressoras offset

tenham seu espaço em quesi-
tos como qualidade, velocida-
de, flexibilidade na escolha de
papel e suporte a grandes tira-
gens. Mas as offsets não po-
dem imprimir conteúdo variá-
vel e não são economicamen-
te viáveis para se imprimir em
baixas tiragens, uma vez que
os volumes de impressão
estão diminuindo e os conteú-
dos se tornando mais seg-
mentados. Muitas impresso-
ras inkjet que usam tecnologia
drop on demand permitem im-
primir dados variáveis em do-
cumentos transacionais e
também em malas diretas
simples e livros. Mas elas não
têm a qualidade do offset e
não podem imprimir em mí-
dias glossy - ou, se for possí-
vel, é necessário usar tintas
muito caras a baixas velocida-
des.  Portanto, são muito ca-
ras para usar em muitas apli-
cações de curto e médio pra-
zo. Isso é o que identificamos
como a lacuna entre o digital e
offset. E, com o objetivo de su-
prir essa lacuna, nós desen-
volvemos uma nova impres-
sora revolucionária com tec-

nologia inkjet que oferece
qualidade offset à velocidade
de 500 páginas/minuto (150
metros/minuto), podendo im-
primir em mídias brilhantes
com alta cobertura de tinta,
em alta velocidade e suportar
tiragens maiores com menor
custo de produção. 

Como a PROSPER UL-
TRA 520 se encaixa na linha
de impressoras inkjet PROS-
PER já existente?

A linha existente de im-
pressoras PROSPER é base-
ada na comprovada tecnolo-
gia de jato de tinta KODAK
Stream de alta velocidade. Es-
sas impressoras mudaram o
mercado de produção comer-
cial de alta velocidade que
está migrando para o digital, e
estão se concentrando em
aplicações de maior volume
de até 20 milhões de imagens
A4 por mês ou superiores.

A PROSPER ULTRA 520
possui a KODAK ULTRAS-
TREAM Inkjet Technology,
que é a quarta geração da tec-
nologia de jato de tinta contí-
nuo da Kodak. Com esta últi-
ma adição ao portfólio de im-
pressoras a jato de tinta da
Kodak, temos como alvos grá-
ficas que precisem trabalhar
com volumes de impressão
em torno de 10 milhões de
imagens A4 por mês.

Para quais tipos de apli-
cações a PROSPER ULTRA
520 é a escolha ideal?

A PROSPER ULTRA 520
é ideal para uma ampla gama

de aplicações de impressão
de conteúdo estático e variá-
vel. A impressora está dis-
ponível em duas versões:
PROSPER ULTRA P520 é
voltada para impressão tran-
sacional e transpromo, apli-
cações de publicação e im-
pressão comercial até cober-
tura moderada de tinta. A
P520 possui dois secadores
de cada lado da rotativa. 

Já a PROSPER ULTRA
C520 é a escolha perfeita pa-
ra a produção de mala direta,
encartes, catálogos, brochu-
ras promocionais e livros -
mesmo aqueles com alta co-
bertura de tinta em papéis re-
vestidos. É por isso que a
C520 tem quatro secadores
de cada lado da rotativa.

O segmento de impresso-
ras rotativas com tecnologia
inkjet é um mercado bastante
concorrido. O que o faz con-
fiante de que a Kodak pode
vencer a concorrência?

O que é único na PROS-
PER ULTRA 520 é sua capa-
cidade de fornecer a mais alta
qualidade de imagem utilizan-
do a tecnologia de jato de tinta
ULTRASTREAM, comparável
à offset com lineatura de 200
lpi, mas a um custo acessível.
Além disso, a impressora é

capaz de fazer isso em um
ambiente de produção com
velocidades de 500 fpm (150
mpm) ou mais de 2.000 pági-
nas A4 por minuto com alta
cobertura de tinta em substra-
tos brilhantes. Isso é algo que
ninguém mais no mercado po-
de oferecer, então, PROS-
PER ULTRA 520 tem exce-
lentes perspectivas mesmo
em um ambiente competitivo.

Como a qualidade e o ga-
mut de cores oferecidos pela
PROSPER ULTRA 520 pode
ser comparado à offset?

A impressora PROSPER
ULTRA 520 usa um conjunto
de tintas CMYK de baixo cus-
to para todos os papéis, mes-
mo brilhantes. O processo de
fabricação de pigmento de tin-
ta proprietário da Kodak signi-
fica que a impressora oferece
uma gama 95% maior do que
o offset SWOP e pode corres-
ponder a 93% das cores Pan-
tone (dentro de 4 dE). Isso
permite que a PROSPER UL-
TRA 520 imprima imagens ví-
vidas com cores vibrantes,
renderize de forma confiável a
gama de cores CMYK, supor-
te as cores de marcas e supe-
re as expectativas do cliente.

A PROSPER ULTRA 520
é a primeira impressora da
Kodak a usar a tecnologia UL-
TRASTREAM Inkjet. Quais as
vantagens dessa tecnologia
para os clientes?

A tecnologia ULTRAS-
TREAM leva nossa tecnologia
de jato de tinta contínuo para 

Randy Vandagriff
Vice-presidente sênior do segmento de Impressão da KODAK 
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o próximo nível, aprimo-

rando a qualidade ao aumen-

tar a resolução para 600 por

1800 dpi, mas também dimi-

nuindo o tamanho da gota de

tinta. O resultado é uma quali-

dade de imagem equivalente

à offset, mas 100% digital,

funcionando em velocidades

de produção. O que se soma

a isso é a capacidade das tin-

tas Kodak. Nossas tintas na-

noparticuladas à base de

água oferecem às impresso-

ras uma gama de cores ex-

cepcionalmente grande e óti-

ma eficiência de secagem.

De que forma a tecnologia
ULTRASTREAM é superior a
outras tecnologias inkjet, co-
mo DOD, em altas velocida-
des de produção?

A KODAK ULTRASTRE-

AM oferece o máximo em re-

tidão de linha, realces, detal-

hes e fidelidade de cores, bem

como consistência em longas

tiragens. As gotas de tinta são

criadas mais rapidamente do

que o sistema drop on de-

mand (DOD) e isso permite

que apenas uma matriz de ca-

beças de impressão imprima

a largura total de 520 mm a

500 fpm ou 150 mpm, ao

contrário dos sistemas DOD,

que devem diminuir a veloci-

dade e / ou adicionar cabeças

de impressão extras.

As gotas chegam ao papel

mais rápido do que o sistema

DOD e isso possibilita exata-

mente melhor qualidade.

Além disso, as gotas são re-

dondas e precisas, ao contrá-

rio do sistema DOD, que cria

gotas deformadas e gotas ex-

tras de satélite, levando a bor-

das irregulares no texto, linhas

e imagens menos nítidas. E,

ao contrário de várias impres-

soras concorrentes, a PROS-

PER ULTRA 520 não precisa

imprimir barras de ejeção de

tinta e linhas de cor entre os

trabalhos para evitar entupi-

mento do bico.

Por que suas soluções de
jato de tinta dependem de tin-
tas à base de água? Elas não
tornam a secagem mais difícil,
especialmente com alta co-
bertura de tinta em papéis re-
vestidos?

As tintas Kodak têm níveis

mais baixos de umectantes do

que a concorrência. Isso signi-

fica secagem mais rápida,

mesmo com alta cobertura de

tinta em substratos de papel

revestido e brilhante.

Especificamente, a PROS-

PER ULTRA 520 apresenta

um sistema de secagem inteli-

gente proprietário usando tec-

nologia de infravermelho. Esta

solução de secagem, combi-

nada com nossas tintas com

baixo umectante, são a chave

para imprimir uma cobertura

de tinta mais densa em papéis

brilhantes na velocidade máxi-

ma da impressora.

Por que você projetou o
PROSPER ULTRA 520 para
uma largura de impressão
máxima de 520 mm? Afinal,
larguras maiores também se-
riam possíveis com ULTRAS-
TREAM.

A largura máxima de im-

pressão de 520 mm permite

trabalhar com uma ampla va-

riedade de formatos para im-

posição mais condizente com

as impressoras offset tradicio-

nais. Isso garante compatibili-

dade total com impressoras

offset planas nos formatos B2

e B1, bem como com qualquer

equipamento de pós-proces-

samento que as impressoras

já tenham instalado. Essa lar-

gura de impressão também

desempenha um papel no de-

sign compacto e no tamanho

reduzido do PROSPER UL-

TRA 520 e, não menos impor-

tante, contribui para seus cus-

tos de investimento competiti-

vos.

O papel é o maior custo
variável em qualquer trabalho
de impressão. Como a PROS-
PER ULTRA 520 ajuda os
clientes a manter seus custos
de papel sob controle?

O equipamento oferece

vários recursos que ajudam

os impressores a manter bai-

xos os custos com papel. A

impressora pode imprimir em

substratos compatíveis com

jato de tinta em velocidade to-

tal. Papéis offset padrão

econômicos também podem

ser usados no PROSPER UL-

TRA 520 com um sistema de

pré-revestimento opcional em

linha.

Como a impressora não

precisa imprimir barras de di-

visão e linhas coloridas entre

os trabalhos para ajustar os

cabeçotes de impressão, não

há desperdício de papel e tin-

ta com a manutenção desse

cabeçote. Além disso, a im-

pressora utiliza o Sistema de

Impressão Inteligente da Ko-

dak, que monitora e otimiza

continuamente o alinhamento,

o registro de cor e a qualidade

de impressão frente-e-verso.

Isso também ajuda a evitar o

desperdício de papel caro.

As gráficas digitais de alta
velocidade, que normalmente
devem produzir um grande
número de trabalhos relativa-
mente pequenos, segmenta-
dos ou VDP, colocam deman-
das especiais no desempenho
do front-end digital. O que a
PROSPER ULTRA 520 ofere-
ce nesse quesito?

Os controles de impressão

e o gerenciamento de trabal-

hos são realizados pelo Ge-

renciador de impressão KO-

DAK 900, que é baseado em

um hardware extremamente

eficiente. O front end digital

usa ADOBE APPE 5 RIP de

última geração e opera a im-

pressora com desempenho

máximo com fácil configu-

ração, preparação e um sofis-

ticado sistema de enfileira-

mento de trabalhos. O siste-

ma aceita todos os principais

formatos de arquivo, como

PDF, PDF / VT e AFP e ofere-

ce suporte à conectividade

com sistemas de pré-im-

pressão e acabamento com-

patíveis com JDF / JMF. Além

disso, uma interface otimizada

com o KODAK PRINERGY

Workflow maximiza a eficiên-

cia da produção e a segu-

rança dos dados. Esses recur-

sos garantem a integração

ideal da PROSPER ULTRA

520 nos ambientes de pro-

dução já existentes.
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D
esde suas ori-

gens, o livro se tor-

nou o emissor de

cultura na socie-

dade. Uma ferra-

menta necessária para trans-

mitir conhecimento e fazer do

mundo um lugar melhor. Acre-

dita-se que o primeiro tenha

nascido no 4º milênio AC. em

uma antiga civilização meso-

potâmica e desde então não

parou de evoluir até hoje.

Por ocasião da celebração

do Dia Internacional do Livro,

no dia 23 de abril, a Canon,

como especialista em im-

pressão, reúne diferentes mo-

mentos da história do livro, to-

dos eles intimamente ligados

aos avanços tecnológicos que

possibilitaram a sua divul-

gação e crescimento.

OS PRIMEIROS LIVROS: ARGILA,
PAPIRO OU CERA

Os livros não nasceram no

papel. O primeiro elemento

usado para descrever eventos

ou contar histórias foi o barro.

Especificamente, era usado

pelo povo sumério, que usava

tabuinhas de argila para fazer

inscrições, já que, depois de

secar, elas permaneceram in-

tactas. Séculos depois, os

egípcios usariam papiro. Se-

melhante ao papel, porém

mais grosso, foi produzido a

partir do extrato da planta

aquática Cyperus papyrus.

Avançando na história, ele

chegaria ao pergaminho.

Graças ao uso desse formato,

promovido pela civilização

grega, centenas de livros

históricos são preservados.

Este material foi posterior-

mente utilizado em inúmeras

ocasiões e, juntamente com a

utilização de outros materiais

preciosos como joias engasta-

das em ouro ou prata, deram

forma a autênticas peças de

arte como códices ou manus-

critos. Não foram esses os

únicos formatos que deram vi-

da aos livros, o uso de ceras

ou madeiras de origens diver-

sas também teve um papel

preponderante.

Hoje, graças às tecnolo-

gias de impressão de ponta, é

possível imprimir em uma

grande variedade de mate-

riais. Existem livros em al-

godão, madeira ou alguns até

ousaram replicar os sumérios,

já que atualmente é possível

imprimir em pedra.

E VEIO A REVOLUÇÃO: A
IMPRENSA

O livro viveu seu momento

de esplendor com a chegada

da imprensa moderna. Guten-

berg aperfeiçoou as técnicas

de impressão que existiam no

século 14 graças à invenção

de seu sistema de móbiles

metálicos, que incluía cada

uma das letras do alfabeto. O

primeiro livro impresso foi a

Bíblia e, dada a perfeição de

sua configuração, é conside-

rado pelos historiadores um

dos livros mais valiosos do

mundo. A Universidade de

Sevilha possui hoje uma das

cópias originais desta obra-

prima.

Uma peça que marcou um

antes e um depois para a hu-

manidade, pois marcou a pas-

sagem da Idade Média para o

mundo moderno. Com essa

invenção, veio a produção em

massa de livros. Estima-se

que mais livros foram produzi-

dos no século 15 do que em

todos os períodos anteriores

da história, onde todos eles fo-

ram cuidadosamente copia-

dos à mão.

LIVROS EM TODA PARTE

A revolução do livro chega

no século XX. E é que, antes,

os livros só podiam ser apre-

ciados por alguns privilegia-

dos, pois, pelo alto custo, eram

acessíveis apenas às cama-

das mais altas da sociedade.

Graças ao avanço tecnoló-

gico, essa situação muda

completamente. Os livros che-

gam a bibliotecas, escolas e

lares em todos os cantos do

mundo, independentemente

de onde suas primeiras

edições são publicadas.

A tecnologia de impressão

tem sido a grande aliada do

livro. As impressoras evoluí-

ram completamente, desde o

uso da eletricidade, passando

polo jato de tinta, explosão de

cores ou o uso de tecnologia a

laser, até a impressão digital

de hoje.

OBRAS LITERÁRIAS DIGITAIS

Por algumas décadas, as

páginas dos livros deixaram

de ser passadas fisicamente

para serem passadas por

meio de dispositivos eletrôni-

cos. Atualmente, os livros digi-

tais coexistem com os tradi-

cionais. No entanto, estes últi-

mos também experimentaram

sua própria revolução.

As soluções de tecnologia

de impressão digital permitem

que os livros ganhem vida em

apenas 24 horas. Isso facilita

muito o trabalho dos editores,

já que podem publicar quase

que sob demanda. Além dis-

so, os leitores podem desfru-

tar das obras literárias do mo-

mento sem ter que enfrentar o

árido "sem estoque" nas livra-

rias. E, claro, essa agilidade

nos processos de produção

favorece que os novos títulos

cheguem ao mercado muito

mais cedo do que nos anos

anteriores.

ME PASSA UM LIVRO POR FAVOR

E, finalmente, chegamos

aos livros sob demanda. A

Canon possui atualmente vá-

rias soluções, incluindo o Va-

riopint iX, que permite aos

editores produzirem livros ao

gosto do consumidor. Essas

impressoras de última ge-

ração dão a editoras e livra-

rias a possibilidade de re-

dução de estoque, pois per-

mitem a impressão sob de-

manda em no máximo 48 ho-

ras.

Esta tecnologia revolu-

ciona o conceito de livros fí-

sicos e permite produzir de

forma mais sustentável,

atender às atuais demandas

de customização e encurtar

tempos, imprimindo quase

em tempo real.

Do primeiro em argila à impressão sob

demanda e com tecnologia inteligente
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A empresa sueca de im-

pressão comercial Elanders Sveri-

ge AB, uma subsidiária do Elan-

ders Group, é o primeiro cliente

dos países nórdicos a instalar uma

Canon varioPRINT iX3200. A im-

pressora foi instalada no centro de

impressão digital em Estocolmo,

Suécia, para melhorar a qualidade

de impressão, produtividade e sus-

tentabilidade ambiental na pro-

dução de aplicativos como mala di-

reta de imóveis, manuais e brochu-

ras..

O software PRISMAproduction

da Canon monitora o varioPRINT

iX3200 e gerencia o trabalho rece-

bido para determinar a solução de

impressão digital mais apropriada

para o trabalho, com base no ta-

manho da tiragem e nos requisitos

de mídia.

E
m sua última análise das instalações asso-

ciadas aos segmentos de alimentação

contínua e impressão de produção de jato

de tinta de folhas soltas de alto volume, In-

fosource e Keypoint Intelligence, empre-

sas independentes especializadas em pesquisa de

mercado, concluem que a Canon hoje detém a maior

participação de mercado em toda a EMEA . De acor-

do com o analisador trimestral da Keypoint Intelligen-

ce, pelo décimo primeiro ano consecutivo a Canon

mantém uma posição de liderança no mercado de ja-

to de tinta de alimentação contínua, com 43% de par-

ticipação em 2020, e atualmente também ocupa o

primeiro lugar no segmento de jato de tinta, im-

pressão de produção a jato de tinta de folhas soltas

de alto volume com 40% de participação.

A HP anuncia o lança-

mento do HP +, a solução de

impressão projetada para

consumidores e pequenas

empresas. O HP + moderni-

za ainda mais a experiência

de impressão atual, em um

momento em que a deman-

da por impressão é maior do

que nunca, devido aos

milhões de pessoas que tra-

balham e estudam em casa.

HP + torna a impressão sim-

ples, segura, conveniente,

acessível e mais sustentável

do que nunca.

Com HP +, consumido-

res e pequenas empresas

podem permanecer conec-

tados e seguros graças aos

seus novos recursos exclusi-

vos: Detecta e corrige auto-

maticamente problemas de

conectividade; resolve pro-

blemas de segurança

graças ao Smart Security,

pois detecta e evita ataques

de malware; permite que

você imprima de pratica-

mente qualquer lugar e em

qualquer dispositivo; e o dis-

positivo tem uma garantia

extra de um ano da HP.

As primeiras impressoras

compatíveis com HP + serão

as séries HP OfficeJet Pro

8000e e 9000e, as séries

DeskJet 2700e e 4100e e as

séries ENVY 6000e e

6400e. Finalmente, será a

nova série HP LaserJet

M200, vencedora do prêmio

de design Rod Dot, que se

juntará à família HP +.

HP anuncia o lançamento do HP +

Canon é reconhecida no

mercado de alimentação 

contínua da EMEA
Elanders Sverige AB instala varioPRINT IX3200
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A
empresa suíça Fe-
rag AG instalou um
sistema Denisort
de alto desempen-
ho no centro do

serviço postal russo na cidade
de Kazan. O sistema de trans-
porte de bandeja basculante
bidirecional permite que até
10.000 unidades por hora se-
jam processadas e suporta
itens de diferentes formas, ta-
manhos e materiais.

A tecnologia modular de
Denisort é facilmente integra-
da às instalações existentes,
ocupando apenas um espaço
relativamente pequeno. Além
disso, a possibilidade de as
bandejas se inclinarem para
um lado ou outro para o des-
carte dos itens aumenta sua
versatilidade. Tudo isso o tor-
na a solução perfeita em pro-
jetos onde cada metro qua-
drado conta.

Outro ponto a seu favor é
que permite diferentes layouts
com raios de curvatura muito
estreitos, também em layouts
3D. Graças à tecnologia de
transporte aéreo, o sistema
Denisort deixa espaço sufi-
ciente no solo para poder ma-
nobrar com carrinhos, para a

passagem de veículos, pesso-
as ou para áreas de carga.

A linha de triagem recém-
instalada no centro de Kazan
consiste em dois loops de pra-
ticamente o mesmo tamanho,
com um comprimento total de
cadeia de 281 metros. Se o
cliente precisar classificar
muito mais itens ao longo do

tempo, os loops podem ser fa-
cilmente expandidos. O es-
paço ocupado pelo sistema é
de apenas 1.200 metros qua-
drados. Apesar do espaço li-
mitado, os engenheiros da Fe-
rag ajustaram o layout do sis-
tema para que 195 rampas e
562 bandejas pudessem ser
integradas. Os pacotes são

movidos cuidadosa e precisa-
mente pelas rampas com ba-
se em seu destino atribuído,
que é estabelecido com base
no endereço do destinatário
por meio de reconhecimento
de caractere (OCR).

Outro dos principais requi-
sitos dos responsáveis pela
ToolRus era que o sistema
admitisse embalagens de di-
ferentes formas e tamanhos,
algo que a Denisort atende,
pois classifica de forma con-
fiável e precisa uma grande
variedade de itens, entre cai-
xas de papelão, sacolas plás-
ticas e envelopes acolchoa-
dos de espuma e papelão on-
dulado. Basta atentar para o
peso máximo de 7 kg, que ca-
da bandeja de 45 x 38 cm po-
de carregar, e o peso mínimo
de 80 g de cada embalagem.

A Screen Europe expan-
diu seu Departamento de
Serviço e Suporte no ano
passado para apoiar sua
crescente base de clientes
na Europa, África e Oriente
Médio, à medida que as im-
pressoras continuaram a in-
vestir em equipamentos digi-
tais, apesar da pandemia
COVID-19.

Para apoiar as vendas

crescentes da Screen nos úl-
timos anos, o Departamento
de Serviço e Suporte se ex-
pandiu em 2020, contratando
7 novos funcionários. Espe-
ra-se que o departamento
continue a crescer à medida
que a Screen está procuran-
do mais engenheiros para se
juntar às suas equipes de
serviço em toda a região
EMEA.

O serviço postal russo usa 

o sistema Denisort de Ferag

Steve Low,
vice-
presidente de
serviço e
suporte para
EMEA na
Screen
Europe.

Screen Europe amplia o Departamento de Atendimento e Suporte
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A
FESPA, com seu

lema "Trazendo a

Cor de Volta", visa

trazer a cor de vol-

ta à indústria na

FESPA Global Print Expo

deste ano, a ser realizada no

centro de exposições RAI em

Amsterdã, Holanda, de 12 a

15 de outubro de 2021.

Este será o primeiro even-

to presencial da FESPA na

Europa desde maio de 2019,

após o adiamento de todos

os eventos durante 2020 e

início de 2021 devido à pan-

demia Covid-19. Uma pes-

quisa recente realizada entre

os participantes da FESPA

revela um forte desejo de par-

ticipar dos eventos pessoal-

mente, com 73% dos entre-

vistados vendo as feiras co-

mo uma plataforma essencial

para revisar e fazer futuras

compras de produtos.

Com o objetivo de apoiar

as comunidades de im-

pressão especializada com

uma recuperação de negó-

cios sustentada dos desafios

do ano passado, a FESPA vi-

sa fornecer um ambiente à

prova de Covid que oferece

aos visitantes e expositores a

primeira oportunidade de se

comunicarem cara a cara de-

pois de mais de um ano e um

metade sem ser capaz de

fazê-lo.

Nos seis corredores da

RAI, os prestadores de ser-

viços de impressão e fabri-

cantes de sinalização conhe-

cerão em primeira mão as

mais recentes inovações em

impressão em tela, digital,

grande formato e têxtil de

mais de 300 fornecedores.

Os populares FESPA Printe-

riors e World Wrap Masters

também voltarão para inspi-

rar os visitantes com as mais

recentes ideias, aplicações e

materiais em decoração de

interiores e embalagem de

veículos.

European Sign Expo, a

maior exposição da Europa

para sinalização não impres-

sa e comunicações visuais,

mais uma vez coincidirá com

a FESPA Global Print Expo,

permitindo que proprietários

de marcas e profissionais de

comunicação explorem opor-

tunidades além da im-

pressão.

A Highcon Systems anun-

ciou o lançamento de novos

aprimoramentos de produtos

e consumíveis e um novo mo-

delo de preços. Essas novas

iniciativas permitirão aos

clientes das plataformas de

conversão digital Highcon Eu-

clid e Beam melhorar sua efi-

ciência de fluxo de trabalho

para reduzir significativamen-

te seus custos, bem como for-

necer um novo nível de de-

sempenho de corte e vinco

que levará a um maior valor

do produto e lucratividade de

trabalhos.

Novo modelo de preços: a

Highcon está lançando mate-

riais de consumo e serviços a

um novo preço combinado,

permitindo um preço con-

sistente para qualquer

trabalho. Os clientes

terão simplicidade, pre-

visibilidade e consistên-

cia para tornar mais fácil

entender seus custos e

conduzir melhores decisões

de negócios futuras.

Novos consumíveis: A

Highcon também está

lançando seu conjunto de

consumíveis DART de 5ª ge-

ração (5ºGDC), projetado pa-

ra melhorar a qualidade da

dobra e reduzir o tempo de

configuração em até 20%.

Também possui uma gama

mais ampla de placas com-

patíveis, aumentando as pos-

sibilidades de aplicação e ga-

rantindo que o trabalho aca-

bado da Highcon atenda aos

requisitos de qualidade das

marcas líderes.

Sistema operacional: A

Highcon está lançando uma

nova versão unificada de soft-

ware para as plataformas Eu-

clid e Beam, trazen-

do recursos / capaci-

dades novos e aprimo-

rados para todos os nossos

clientes. Os clientes da High-

con Euclid, alguns dos quais

executam suas soluções

Highcon há anos, agora po-

derão atualizar seu sistema

operacional e hardware de

PC para executar a versão

mais recente, garantindo um

desempenho de produção

ideal, como parte de um con-

trato de serviço. anual.

FESPA Global Print Expo 2021

A Highcon investe no sucesso do cliente
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Por Mark Sollman 

Diretor de Aplicações, Mimaki

Europe

O
bviamente, não

há um único ven-

cedor no confron-

to UV vs solven-

te, mas esta aná-

lise tem como objetivo ajudá-

lo a avaliar qual tecnologia é

mais adequada às suas ne-

cessidades de negócios.

Então aqui vai.

O ARGUMENTO A FAVOR E

CONTRA O SOLVENTE

A impressão por solvente

tem sido a escolha padrão pa-

ra impressoras de sinalização

gráfica. De acordo com o re-

latório Widthwise 2020 da

Image Reports, a impressora

de grande formato mais insta-

lada no Reino Unido foi a im-

pressora solvente, respon-

dendo por 52,63%, um núme-

ro que permaneceu pratica-

mente o mesmo nos últimos

dez anos.

Sua enorme popularidade

provavelmente se deve ao fa-

to de que a impressão com

solvente é barata, é certamen-

te um fator chave em sua am-

pla adoção e um recurso que

a torna uma escolha adequa-

da para aplicações de curta

duração e campanhas publi-

citárias em massa.

O solvente também ofere-

ce excelente qualidade de im-

pressão. A penetração da mí-

dia e a adesão ao substrato

de impressão tornam as tintas

solventes ideais para apli-

cações como embalagem de

veículos, pois mantêm a "elas-

ticidade" do material de vinil

no qual são produzidas. As

cores também são especial-

mente vibrantes em todo o es-

pectro devido ao processo,

tornando-o perfeito para apli-

cações externas, como outdo-

ors e grandes outdoors, onde

os transeuntes obtêm todo o

impacto das mensagens da

marca, mesmo à distância. .

A adequação para apli-

cações externas é "dobrada"

devido à excelente resistência

da impressão com solvente à

chuva e à luz solar, embora a

laminação seja recomendada

quando for necessária maior

durabilidade. No entanto, para

aplicações internas, o eco-sol-

vente é sugerido para reduzir

as emissões de VOC sem

comprometer a qualidade e a

durabilidade.

As configurações de tinta

podem incluir cores especiais,

como laranja, preto claro, cia-

no claro, magenta claro e, de-

pendendo da impressora usa-

da, tintas brancas e metálicas

também podem estar disponí-

veis e mídia revestida pode

ser necessária para todas as

aplicações.

Com a necessidade de

"soprar o gás" e deixar os sol-

ventes evaporarem após a im-

pressão, os tempos de res-

posta podem ser um pouco

mais longos. O pós-processa-

mento e a laminação podem

levar pelo menos 6 e às vezes

até 24 horas.

O ARGUMENTO A FAVOR E

CONTRA UV
Embora o solvente ofereça

preços atraentes, a impressão

UV é mais ecológica; geral-

mente requer menos consumo

de energia e não emite VOCs.

Portanto, na sociedade cada

vez mais ambientalmente

consciente de hoje, há bons

motivos para examinar mais de

perto a radiação ultravioleta.

Os custos de impressão

são geralmente um pouco

mais altos para impressão UV

do que para impressão com

solvente. No entanto, à medi-

da que a tecnologia se desen-

volve com atualizações contí-

nuas em tintas, custo e de-

sempenho, os preços estão

caindo constantemente.

A tecnologia funciona

usando uma unidade de luz

ultravioleta para curar instan-

taneamente as tintas UV no

substrato de impressão. O

ponto de tinta fica no papel e

seca imediatamente. Isso per-

mite que você imprima em

quase tudo, revestido ou não,

de plásticos e vidro a madeira

e metal.

Mais benefícios derivados

da tinta UV de cura instantâ-

nea é que ela usa o mínimo de

calor e oferece tempos de res-

posta rápidos porque a im-

pressão pode ser manuseada

e processada diretamente.

Como o solvente, o UV

oferece qualidade de im-

pressão excepcional, até

mesmo imagens com qualida-

de fotográfica. A impressão

UV geralmente é fosca, mas

se for necessário brilho, ela

pode ser criada com tinta

transparente. Isso é diferente

da impressão com solvente,

em que a impressão corres-

ponderá à superfície do subs-

trato: brilhante sobre substrato

brilhante e fosco sobre subs-

trato fosco.

Adequado para aplicações

internas e externas, os raios

UV oferecem boa resistência

às intempéries e alta resistên-

cia a arranhões, e muitas apli-

cações não requerem lami-

nação. Aplicações especiais

podem ser alcançadas com

tintas brancas e transparen-

tes, como impressões de efei-

to em relevo, gráficos de jane

UV vs solvente: qual é o

melhor para o seu negócio?
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A Mimaki Europe lançou a

Mimaki SUJV-160, uma nova

impressora jato de tinta de alta

qualidade projetada para a re-

produção realista da textura do

couro natural e artificial. A nova

impressora jato de tinta UV sol-

vente para grande formato, que

estará disponível em junho, per-

mite trabalhar com larguras de

impressão de até 1.610 mm, o

que a torna uma máquina ideal

para decoração de acessórios

de moda em couro, móveis e

até interiores de veículos.

A nova solução é o resultado

de uma colaboração entre a Mi-

maki e a Fujifilm, que fornece

sua tecnologia de tinta UVIQUE.

A tinta UV à base de solvente

SU200, projetada para filmes fi-

nos, desenvolvida pela Fujifilm e

vendida exclusivamente pela

Mimaki, oferece excelente de-

sempenho em termos de flexibi-

lidade, elasticidade e resistência

a riscos em couro natural e

sintético. O resultado é a re-

tenção da textura e do toque do

material após a impressão e au-

mento da produtividade, graças

a um sistema que permite a

passagem instantânea para o

pós-processamento sem nen-

hum tempo de secagem.

No setor da moda, o SUJV-

160 possibilita a produção de bol-

sas, calçados ou itens personali-

zados para equipes esportivas;

Também pode ser usado em apli-

cações de design de interiores

(por exemplo, tapetes e sofás),

na impressão de assentos para

carros e motocicletas e na deco-

ração de moldes de resina.

Mimaki reforça a gama de

impressoras a jato de tinta

de mesa LED UV

A
Mimaki Europe anunciou o lançamento de duas

novas impressoras a jato de tinta de mesa LED

UV: a JFX600-2513 e a JFX550-2513. Disponí-

veis  após o verão de 2021, esses novos mo-

delos, com o objetivo de atender ao mercado de ponta

de impressoras planas, incorporam significativamente

mais cabeças de impressão; assim, o JFX600-2513

atinge velocidades 300% maiores que seu antecessor,

enquanto no caso do JFX550-2513 essa velocidade é

150% maior. Disponível em uma configuração de seis

cores, sua ampla variedade de conjuntos de tintas cria

cores ricas e vibrantes para gráficos e sinalização de

exibição perfeitos, tanto internos quanto externos.

Com uma largura máxima de impressão de 2,5 m x

1,3 m e uma espessura de 6 cm, tanto o JFX600-2513

quanto o JFX550-2513 são compatíveis com a pro-

dução de pôsteres e letreiros de tamanho padrão; Além

disso, seus recursos de impressão direta ao substrato

permitem a impressão em materiais como resina, ma-

deira, vidro e metal. Ambas as impressoras oferecem

impressão em multicamadas "2.5D" e permitem a

criação de efeitos de textura em relevo, gerando apli-

cações de toque de alto valor.

As tintas UV desenvolvidas internamente para o

JFX600-2513 e JFX550-2513 ganharam a certificação

'GREENGUARD Gold' por atender aos rígidos padrões

químicos e requisitos de segurança ambiental.

la dupla-face, sinalização re-

troiluminada transformativa e

muito mais!

Uma coisa a se observar

em todas as tintas, incluindo

solventes e UVs, é a certifi-

cação GREENGUARD

GOLD, que garante que os ri-

gorosos padrões de compos-

tos orgânicos voláteis (VOC)

sejam atendidos e que os pro-

dutos sejam aceitáveis para

uso. em ambientes como es-

colas e instalações sanitárias

sem poluir a qualidade do ar

interior.

ENCONTRAR O SOLVENTE
CERTO OU IMPRESSORA UV

Portanto, agora que você

tem uma ideia melhor se UV

ou os solventes são adequa-

dos para o seu negócio, vale a

pena dar uma olhada na nova

'Série 100' da Mimaki, impres-

soras a jato de tinta rolo a rolo

de dois níveis. Entrada para

fornecedores de serviços grá-

ficos de sinalização .

Composta pela UJV100-

160 (modelo UV) e JV100-160

(modelo solvente), as duas

impressoras a jato de tinta al-

cançam impressão de alta

qualidade e alta produtivida-

de, tudo a um custo mínimo

para o usuário.

De acordo com o lema Ex-

pert Printing Made Easy da

Mimaki, a série está totalmen-

te equipada com recursos que

aprimoram a usabilidade e uti-

liza tecnologias essenciais da

Mimaki, incluindo NCU (unida-

de de verificação de bocal),

NRS (sistema de recuperação

de bocal) e MAPS4 (sistema

avançado de passo Mimaki4)

e a mais recente adição, o no-

vo recurso DAS (Sistema de

Ajuste de Ponto) da Mimaki,

como padrão.

Mimaki Europe apresenta uma

solução para impressão em couro
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D
ecal, a marca de

consumíveis ade-

sivos da Digidelta,

anunciou a nova

linha de deco-

ração de interiores allldecor

2d para permitir que o merca-

do de impressão digital de

grande formato tenha espaço

para inspiração. São mais de

15 filmes texturizados com os

quais a estética e o design di-

vidirão espaço com eficiência

e funcionalidade.

Os benefícios associados

a estes produtos, que podem

ser aplicados em paredes e

móveis, são diversos e vão

desde a versatilidade à re-

sistência a dois materiais.

Dois motivos que se aliam a

segurança certificada para

utilização em espaços priva-

dos e comerciais, ecologia

com garantia PVC Free (pro-

dução com plastificantes) e

facilidade de limpeza.

Reconhecendo que nen-

hum mundo dá decoração to-

dos os detalhes são impor-

tantes, a marca prepara uma

demonstração virtual (e-day)

onde é possível conhecer de-

talhadamente todos os pro-

dutos 2d da decoração.

Quem preferir ver e sentir al-

gumas dessas texturas, tem

a possibilidade de selecionar

três, que serão enviadas gra-

tuitamente.

A empresa, loca-

lizada na Baixa

Saxônia (Aleman-

ha), tem se dedica-

do tradicionalmente

à produção de

papéis de parede e

ao seu marketing

B2B, voltada princi-

palmente para em-

presas que fecham

contratos e eventos.

Graças à instalação

da solução de

comércio eletrônico

Durst Smart Shop e

suas novas opções

de exposição, a Be-

druckte - Tapete, ini-

ciou uma nova linha de negócios

voltada para o cliente final e que

agora comercializa diretamente pro-

dutos como painéis anti-respingos

personalizados de cozinha e foto

brindes, entre outras aplicações.

A Smart Shop oferece funciona-

lidades interessan-

tes para os usuá-

rios, que são desta-

cadas pela Be-

druckte-Tapete, co-

mo o Smart Editor e

a ferramenta de vi-

sualização 3D.

Através do Smart

Editor integrado, o

cliente pode baixar

ou selecionar ima-

gens, além de vi-

sualização indepen-

dente e online o la-

yout de seus pró-

prios projetos, incor-

porando imagens e

textos, de forma fá-

cil e intuitiva. Como ferramenta de

visualização 3D, o cliente pode veri-

ficar como será feita a imagem em

um tamanho desejado em um am-

biente real pré-definido, como uma

sala de estar, um banheiro ou uma

cozinha.

Durst instala um

Rhotex 325 

em VGL
VGL, um cliente de longa data da Durst, investe

em uma nova prensa de produção Rhotex 325 para

atender à crescente demanda de dois clientes por for-

mas de trabalho mais flexíveis e agressivas. A pro-

dução ao vivo começou em março na sede da VGL

em Reading, Berkshire. O VGL precisava aumentar a

capacidade e a velocidade para lidar com as novas

demandas do mercado. Uma nova área de especiali-

zação envolverá impressão em materiais elásticos,

além do papel transfer e os têxteis.

Ou Rhotex 325 é um sistema de impressão de du-

plo propósito que combina impressão direta implemen-

tada com tecnologia de impressão por transferência de

tinta por sublimação. Dependendo da aplicação e do

tecido, este sistema de impressão pode alternar entre

transferência de papel e impressão direta em materiais

à base de poliéster por vez. Isso é possível graças à

nova tecnologia de cabeça de impressão Durst WTS,

que alcança impressão de alta qualidade usando wa

ecológico tintas de dispersão à base de ter para vários

meios de impressão e atinge uma alta velocidade de

impressão de 4.195 pés quadrados / hora.

Decalque combina estética e funcionalidade

novos filmes 2d alldecor

Bedruckte Tapete instala Durst Smart Shop



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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K o n g s -

b e r g ,

u m a

m a r c a

com meio

século de he-

rança consolida-

da no setor de

acabamento digital, en-

trou em uma nova era

em 6 de abril ao se tor-

nar uma empresa inde-

pendente, a Kongsberg

Precision Cutting Sys-

tems ('Kongsberg

PCS'). A transformação

ocorre após a aquisição

da empresa pela Open-

Gate Capital.

Fundada na Noruega

em 1965, a

Kongsbe rg

foi adquiri-

da pela

E s k o

( e n t ã o

Barco) em

1998. Em dezembro

de 2020, a Esko concor-

dou em vender a Kongs-

berg para a firma de pri-

vate equity OpenGate

Capital. A aquisição in-

clui as instalações origi-

nais de pesquisa e de-

senvolvimento em

Kongsberg, na Noruega,

e as instalações de pro-

dução em Brno, na

República Tcheca.

Impact Retail, uma agência

de marketing do Reino Unido pa-

ra varejistas e compradores,

atualizou seu Onset X1 para a

solução automatizada Onset X1

HS para aumentar ainda mais a

velocidade de produção. Espe-

cializada na produção de dis-

plays de luxo de alta qualidade

para algumas das marcas líderes

mundiais, a Impact Retail, com

sede em Leicester, tem uma

equipe de 76 pessoas, incluindo

designers e gerentes de projeto.

A Impact Retail terceirizou

seus trabalhos de impressão di-

gital por muitos anos, mas em

março do ano passado investiu

na Fujifilm Onset X1. Impressio-

nada com os resultados, a em-

presa rapidamente se tornou um

centro de teste BETA para a no-

va solução automatizada Onset

X1 HS e, após dois meses de

testes bem-sucedidos, a Impact

Retail se tornou a primeira em-

presa no mundo a investir no On-

set X1. HS.

O investimento total da Im-

pact Retail no Onset X1 HS ter-

minou em dezembro; A empresa

está muito satisfeita com os re-

sultados e considera a instalação

da máquina um grande sucesso:

"Este investimento permite-nos

aventurar-nos em trabalhos mais

personalizados, menores volu-

mes de produção e projetos que

requerem tempos de resposta

mais rápidos do que antes. Po-

dem ser difíceis pendência ".

Impact Retail

investe no Onset X1

HS da Fujifilm

Kongsberg Digital Finishing

torna-se uma empresa

independente

F
undada em 1998, a

Imacx é uma empre-

sa lisboeta de pro-

dução e impressão

digital especializada

na produção de expositores e

letreiros de grande formato

para lojas de retalho. Com um

crescimento anual na pro-

dução de 18% desde o seu

início, a Imacx não parou de

crescer em resposta à deman-

da dos clientes. Em 2020, ele

tomou a decisão de comprar

novas máquinas capazes de

produzir pequenas tiragens de

alta qualidade; Assim, voltou

as suas atenções para a Fuji-

film e a Onset X1 para se tor-

nar a primeira empresa em

Portugal a investir nesta plata-

forma de grande formato topo

de gama.

"No ambiente de im-

pressão de hoje, a qualidade

é um fator determinante. A

concorrência no mercado é

enorme e os clientes exigem

que sejamos capazes de pro-

duzir impressões de alta quali-

dade em muito pouco tempo ",

afirma Raphael Giovanella,

CEO da Imacx.

Giovanella continua: "As

credenciais ambientais do On-

set X1 também foram um fator

determinante na hora de in-

vestir. Hoje, a produção de so-

luções sustentáveis é um as-

pecto fundamental tanto para

nossos clientes quanto para o

nosso próprio negócio. No iní-

cio, o COVID-19 nos atingiu

com força e tivemos que desli-

gar temporariamente durante

o período de bloqueio "

Filipe Marques, diretor de

sistemas gráficos da Fujifilm

em Portugal, destaca: "Esta-

mos muito satisfeitos por ver

que o Imacx superou um ano

difícil e que o Onset X1 os

ajudou nestes meses; sua

adaptação às circunstâncias

foi louvável. Seu negócio está

indo cada vez mais forte e es-

tamos muito satisfeitos em

ver que o Onset X1 é um ele-

mento-chave em seus negó-

cios. "

A impressora portuguesa Imacx capitaliza

o investimento no Onset X1 da Fujifilm
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A Keypoint Intelligence

lançou seu relatório de tes-

te de campo validando a

Canon Colorado 1650, uma

impressora flexível de 64

polegadas, em três catego-

rias: qualidade de imagem,

facilidade de uso e veloci-

dade.

Com base em dois tes-

tes realizados, a narrativa

revela que Colorado 1650 é

um verdadeiro jogador poli-

valente, com velocidades

aumentadas em todos os

centros de teste. Além de

sua velocidade, outros re-

cursos como manutenção

automática da impressora,

componentes substituíveis

pelo usuário ou recarga de

tinta instantânea também

são fatores que ajudam a

aumentar a produtividade e

acelerar os tempos de en-

trega.

Por outro lado, os técni-

cos destacam a facilidade

com que é possível produzir

acabamentos brilhantes e

opacos caso seja necessá-

rio trocá-los por tinta ou mí-

dia graças à tecnologia de

cura FLXfinish da Canon.

Mais importante ainda, alter-

nar entre diferentes acaba-

mentos de impressão não

afeta a qualidade da ima-

gem, o mesmo em velocida-

des máximas do produto.

Com a tecnologia FLXfinish

tbbb ambém melhora o ma-

nuseio de materiais porosos

pelo impressor, como teci-

dos e papéis não revesti-

dos, pois sua tecnologia

UVgel garante a adesão

imediata das gotas de tinta

ao suporte, facilitando um

ganho de ponto muito con-

trolado e maior precisão na

qualidade da imagem.

A
SAi apresenta o

Flexi 21, a versão

mais completa do

seu software para

sinalização. O soft-

ware de design e impressão

RIP Flexi 21 da SAi oferece

suporte para impressão em

camadas / branco e im-

pressão em camadas de tin-

tas e vernizes. Com este fe-

rrament, ou Flexi pode gerar

tinta branca ou verniz ao

mesmo tempo ou a partir da

camada branca do padrão

pré-definido. Os usuários po-

dem controlar o prin ting mé-

todo com tinta usando recur-

sos como Flexi Design e Fle-

xi RIP Production Manager.

Esta impressão do tipo "san-

duíche" permite imprimir vá-

rias camadas (por exemplo,

uma camada inferior de bran-

co cor no meio e verniz na

parte superior), com possibili-

dade de pré-visualização do

canal de branco.

Flexi 21 também incorpo-

ra impressão de dados variá-

veis. Os usuários que impri-

mem um conjunto de docu-

mentos com elementos prin-

cipalmente compartilhados

podem alterar certos textos

ou imagens de um documen-

to para outro. A ferramenta

de impressão de dados variá-

veis Flexi 21 permite que

você crie o modelo de im-

pressão com um arquivo de

amostra, selecionar ou item a

ser modificado em cada do-

cumento e então especificar

as matrizes a serem usadas.

Este recurso oferece suporte

a imagens de dados variáveis

( (incluindo arquivos raster,

PNGs transparentes e a

maioria dos arquivos eps e

PDF), texto, códigos QR, Da-

ta Matrix, códigos de barras e

braille.

SAi apresenta ou novo software Flexi 21

Colorado 1650 dá Canon endossado 

pela Keypoint Intelligence
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Pela primeira

vez em 30 anos

de história, a As-

sembleia Geral

anual da ESMA, a

Associação Euro-

peia de Fabrican-

tes de Impressão

Especializada, re-

aliza-se online.

Em 19 de março

de 2021, os mem-

bros elegeram o novo Con-

selho de Administração,

presidido por Samuel Wag-

ner de Sefar. Ralf Roschlau,

ex-Marabu e ex-Saati, foi

eleito Embaixador de Honra.

Pelos próximos dois

anos, Samuel Wagner (Se-

far) presidirá o Conselho de

Administração composto

por Robin McMillan (Vice-

presidente, Sun Chemical),

Manuel Zuckerman (Tesou-

reiro, Fimor), Dominiek Ar-

nout (Ricoh), Tracey Brown

(jato de tinta Meteor ), Jon

Bultemeyer (Marabu), Ibtis-

sem Djaballah

(VFP), Pietro Giu-

l iani (Saati),

Frens Peters (Lo-

tus Holland),

Debbie Thorp

(Global Inkjet

Systems), Jan

van Schaik (SPS

Technoscreen) e

Steve Wakefield

(Fujifilm).

Consciente das limi-

tações e oportunidades da

pandemia em curso, a ES-

MA está atualmente a imple-

mentar uma série de ativida-

des online. O envolvimento

crescente da associação

com a impressão têxtil será

refletido, entre outras coi-

sas, durante as sessões de

"touchpoint têxtil" na drupa

virtual de 20 a 23 de abril de

2021. ESMA Academy, em

alemão e inglês, oferece

cursos teóricos online sobre

Indústria impressão um jato

de tinta. 

O Teatro

Bolshoi da

Rússia, um

dos dois

mais antigos

e históricos

do país, instalou uma im-

pressora rolo a rolo EFI Pro

32r + LED da Electronics For

Imaging. A impressora per-

mitirá que o Teatro Bolshoi

crie decorações de im-

pressão de alta qualidade

para sua caixa em uma am-

pla variedade de materiais.

Os LEDs de "cura a frio"

da impressora ajudam a re-

duzir o consumo de energia,

além de permitir que o Tea-

tro Bolshoi imprima em uma

ampla variedade de substra-

tos flexíveis, como materiais

finos ou especialidades que

não suportam o calor do lá-

tex ou cura UV. 

Uma gráfica também

possui diversas opções de

valor agregado, entre elas o

Teatro Bolshoi optando por

tinta branca e proteção de

borda de mídia, o que permi-

te imprimir em mídia irregu-

lar ou com bordas irregula-

res, como tecidos e papel de

parede.

Uma impressora de 3,2

metros de comprimento é

uma luminária de LED indus-

trial econômico e versátil que

também oferece a tecnolo-

gia UltraDrop de 7 picolitros

da EFI para qualidade de im-

pressão de alta definição . O

equipamento permitirá ao ci-

nema produzir impressões

de qualidade premium com

tinta branca, além de menor

consumo de tinta por metro

quadrado no mercado,

graças às propriedades ex-

clusivas das tintas CMYK

EFI-3M SuperRange XF.

A
EFI apresenta sua

primeira impresso-

ra jato de tinta de

passagem única

especializada em

expositores. Com esta nova

solução Single-pass  com 1,6

metros de comprimento, os

usuários podem atingir altas

velocidades e passar por pa-

letes de substratos sintéticos

e materiais à base de papel a

uma velocidade de 1.000 pla-

cas por hora. Está planejada

uma atualização da impres-

sora que também permitirá

que a impressão seja usada

para a produção rolo a rolo.

Além disso, oferece resulta-

dos de qualidade em uma

a m p l a

variedade de mí-

dias

Graças ao desempenho

de impressão, os usuários

serão capazes de lidar com

demandas exigentes que, de

outras maneiras, têm sido um

desafio. Além disso, a im-

pressora de 7 cores oferece

uma gama de cores de seis

co-

res: CMYK

com tintas laranja e

roxa opcionais, além de bran-

co. O sistema de inspeção de

qualidade integrado da im-

pressora verifica a consistên-

cia das cores, entupimentos

d o s

bocais e outros problemas

para obter a qualidade de im-

pressão ideal.

Nova Single-pass ultrarrápida da EFI

Samuel Wagner (Se-
far) presidirá o
Conselho de Admi-
nistração da ESMA.

ESMA elege um novo Conselho

na última Assembleia Geral

Teatro Bolshoi da Rússia instala

impressora EFI Pro 32r +
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