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O Global Good

Awards anunciou os fi-

nalistas deste ano para o

prêmio Canon Young

Champion of the Year,

que reconhece as reali-

zações daqueles jovens

que demonstraram

paixão e liderança em

seus esforços para impulsionar uma mu-

dança positiva.

Este prêmio, patrocinado pela Canon

e inspirado pelo Programa de Jovens da

empresa na EMEA, visa homenagear in-

divíduos de destaque em toda a região

que estão impulsionando

mudanças sociais e am-

bientais, enquanto enco-

raja aqueles ao seu redor

a adotarem uma posição

sobre as questões impor-

tantes que afetam nosso

mundo .

Um total de 10 finalis-

tas foram selecionados para participar da

cerimônia de premiação que acontecerá

em 22 de setembro de 2021.

A
Lidergraf, indús-

tria gráfica portu-

guesa com 27

anos de existên-

cia, com filial em

Espanha, torna-

se a primeira gráfica em Portu-

gal e na Península Ibérica a

obter o ECOLABEL (EU Eco-

logical Label).

Após um longo e exigente

processo, a entidade compe-

tente decidiu conceder a li-

cença de utilização do "ECO-

LABEL: Rótulo Ecológico da

União Europeia" para todos

os produtos impressos nas

impressoras heatset da em-

presa.

O EU Ecolabel garante

aos clientes e consumidores

que o seu produto cumpre

critérios ambientais rigorosos

e excepcionais e é reconheci-

do em todos os países da UE,

reforçando também a repu-

tação dos clientes ao demons-

trar que a sustentabilidade

ambiental é um fator relevante

na tomada de decisões.

A Lidergraf possui 27

anos de experiência no mer-

cado gráfico, e toda a sua

equipe de gestão trabalha

sempre com foco no sucesso

sustentado.

Emprega 150 profissionais

e possui um parque industrial

que a posiciona como uma

das mais importantes gráficas

da Península Ibérica.

Destina-se especialmente

à área editorial e comercial pa-

ra quem produz: catálogos, re-

vistas, livros de editoras gerais

e escolares e brochuras.

O Instituto Superior de

Educação e Ciências

(ISEC), em colaboração

com o Instituto Politécnico

de Tomar (IPT), promovem

entre os dias 20 e 22 de Ou-

tubro, a 6.ª Conferência de

Design e Artes Gráficas, in-

titulada "Sustainable and

Green Design for the Futu-

re". Dada a atual situação

pandémica este ano a CI-

DAG realizar-se-á online,

independentemente de tal

contratempo é com muito

orgulho que desde 2010 ce-

lebramos nesta conferência

o Design e as Artes Gráfi-

cas.

Do painel de convidados

fazem parte a designer An-

na Meroni, Warren Beeby,

Lia Krucken, Rui Marcelino,

Fernando moreira da silva,

entre outros.

A CIDAG procura trazer

respostas às questões pre-

mentes de design e artes

gráficas, bem como mostrar

o Estado da Arte nestas

duas áreas.

6.ª Conferência de Design e Artes Gráficas

"Sustainable and Green

Design for the Future"

Lidegraf obtém rótulo

ecológico ECOLABEL

HP Inc. conclui aquisição do HyperX
HP Inc. anunciou o fechamento de sua aquisição da HyperX,

a divisão de videogames da Kingston Technology Company. A

aquisição apóia a estratégia da HP de impulsionar o crescimen-

to em seus negócios de sistemas pessoais, onde jogos e perifé-

ricos são segmentos atraentes.

O portfólio de produtos HyperX abrange uma variedade de

periféricos de jogos, incluindo fones de ouvido, teclados, vários

designs de mouse, mouse pads, microfones USB e acessórios

de console.

Finalistas do prêmio Canon Young Champion of the Year 2021
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Novo módulo

de aluguel e

reservas da

EFI

N
ovo módulo de

aluguel e reser-

vas para o soft-

ware de im-

pressão da Web

EFI MarketDirect StoreFront

da Electronics For Imaging,

Inc. ajuda empresas de im-

pressão, provedores de ser-

viços de marketing e outras

organizações a gerenciar

seus recursos de estoque,

ativos e produtos e alugá-los

para eventos e exposições.

Esta nova funcionalidade de

e-commerce impresso per-

mite que os usuários criem

um evento, suas datas e lo-

cal e identifiquem os produ-

tos disponíveis para aquele

evento (com informações de

custo por hora, dia ou mês,

bem como uma plataforma

de pagamento para garantir

a disponibilidade do provedor

de impressão Recursos).

No geral, essa nova so-

lução torna mais fácil do que

nunca para as gráficas ofere-

cer aluguel de equipamentos

como uma nova forma de re-

ceita.

Com o módulo de Lo-

cações e Reservas do Mar-

ketDirect StoreFront, os

usuários podem definir os

parâmetros, especificações e

opções de um produto, bem

como seus preços e a locali-

zação de seus armazéns. A

solução gerencia a disponibi-

lidade e programa as reser-

vas de aluguel. Além disso,

gerencia o gerenciamento e

os embarques, gerando uma

etiqueta de devolução para

que o processo de devolução

do produto alugado seja mais

fluido. A MarketDirect Store-

Front gerencia então o retor-

no e o estoque adequado

dos produtos alugados.



N
o sábado,

dia 17, deco-

rreu a II Ce-

rimónia de

E n t r o n i -

zação, em

que foi for-

malizada a adesão de novos

sócios aos Cavaleiros de Gu-

tenberg - Associação Lusófo-

na, no Museu Nacional da Im-

prensa, no Porto.

O evento foi liderado pelo

presidente da associação,

Paulo Fernando Pires do

Souto, e nele foram investi-

dos 18 novos sócios, que

irão contribuir nos seus paí-

ses de origem para a pro-

moção e visibilidade desta

associação. Atualmente a

associação é formada por

um grupo de associados re-

presentantes de diversos se-

tores da sociedade, uma re-

de de pessoas unidas pelo

apreço pela palavra impres-

sa.

II Entronização dos Cavaleiros de

Gutenberg - Associação Lusófona

O evento foi liderado pelo presidente da associação, Paulo Fernando Pires do Souto.
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Os novos confrades en-

tronizados são Alberto Antó-

nio de Sousa Bulhosa, admi-

nistrador da Bulhosas &

Irmãos; Ana Sofia Guedes

Meira, responsável pela di-

recção e realização do

workshop de tipografia da

ESAD; Armando dos Reis

Roseiro, administrador da

UV - Envernizamento Ultra-

violeta, SA; Arnaldo Emanuel

de Almeida da Silveira Cos-

teira, presidente da APDTAG

e presidente da AAAIPT;

Durvalino Ribeiro Neto, ex-

diretor da Novotype; Eduardo

Oliveira Reis Cerqueira, pre-

sidente do Conselho de Ad-

ministração da Uniarte Gràfi-

ca; Fernando Jorge Ferreira

de Albuquerque Moreira,

CEO da Norprint; Isabel Ma-

ria Moreira Ferreira, designer

de comunicação da Sistrade;

José Manuel Fernandes

Paula, responsável como

Designer de Comunicação

pela estratégia de comuni-

cação gráfica do espaço mu-

seológico "O Lugar da

Memória"; José Artur Moreira

Pacheco, designer e profes-

sor de Comunicação do Insti-

tuto Superior Manuel Teixei-

ra Gomes de Portimão; Luis

Miguel Magalhães Ribeiro,

presidente da AEP; Manuel

Fernando Sanz Pascual, edi-

tor e presidente da Alborum;

Miguel Alexandre Pereira

Sanches, professor da ca-

rreira de Design e Tecnologia

das Artes Gráficas do Institu-

to Politécnico de Tomar; Ma-

ria Alice de Lemos Machado,

administradora da Pixelpo-

wer; Paulo Alexandre Soares

Monteiro da Silva, presidente

executivo da Grafopel; Pe-

dro Alexandre Manso Perei-

ra, sócio-gerente do MAG-

COP; Rúben Reis Dias, de-

signer, autor, consultor e

acadêmico especialista em

tipografia; e Rui Orlando dos

Santos Costa, Diretor Geral

da Orgal.

A Cavaleiros de Guten-

berg - Associação Lusófona

(www.cavaleirosgutenberg.pt

) é uma associação sem fins

lucrativos que tem como prin-

cipal objetivo a defesa e pro-

moção da palavra impressa,

contribuindo para a sua pre-

servação, difusão, melhoria e

desenvolvimento da comuni-

cação impressa nos países

de língua e cultura portugue-

sa , para isso, promove inicia-

tivas culturais, associativas e

formativas em qualquer es-

paço geográfico lusófono.

Defende e promove os valo-

res de uma Europa justa e

fraterna, difundindo a língua e

a cultura dos povos, contri-

buindo para a preservação

da palavra impressa, para o

seu aperfeiçoamento e de-

senvolvimento.

Neste contexto, desenvol-

ve várias atividades, mais re-

centemente a oferta de mate-

rial de formação, o debate lu-

so-brasileiro sobre a leitura

em suportes impressos e di-

gitais (inspirado na Decla-

ração de Stavanger) e o le-

vantamento de espaços mu-

seológicos relacionados com

a atividade gráfica.

A ideia desta Irmandade

nasceu na França de onde foi

exportada para Alemanha,

Itália, Bélgica, Suíça e Polô-

nia. Esta Associação surge

em Portugal dos contactos

que o "Grêmio Polaco dos

Cavaleiros de Gutenberg" de-

senvolveu com empresários

e personalidades portugue-

sas, que partilham os mes-

mos ideais e valores, com o

objetivo de criar a sucursal

portuguesa dos Cavaleiros

de Gutenberg.

Manuel Fernando Sanz Pascual, editor de La
Prensa e presidente da Alborum, com Paulo
Alexandre Soares Monteiro da Silva, presi-
dente executivo da Grafopel

Manuel Fernando Sanz Pascual, editor de La
Prensa, com José Manuel Lopes de Castro,
presidente da APIGRAF.
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O
nível de competi-

tividade na im-

pressão offset co-

mercial é muito

alto, pois os clien-

tes buscam alta qualidade,

preços baixos e entrega rápi-

da. Todos esses requisitos le-

vam as gráficas a ficar de olho

na concorrência, investindo

em novos equipamentos e

softwares para não ficar para

trás e aproveitar as oportuni-

dades do mercado. Nem é

preciso dizer que as impresso-

ras offset comerciais não pa-

ram de buscar novas formas

de otimizar o processo de pro-

dução.

Dadas as necessidades do

mercado em termos de quali-

dade, valor e prazo de entre-

ga, as empresas devem ga-

rantir que seus processos co-

merciais e de produção sejam

altamente automatizados,

seus funcionários sejam ge-

renciados de forma eficiente e

estejam atualizados com as úl-

timas novidades t ecológicas.

O sistema Sistrade MIS | O

ERP para o setor de im-

pressão offset comercial for-

nece todas as informações

necessárias para uma gestão

eficiente da empresa. Como

solução modular consiste na

gestão de orçamentos e ven-

das com todas as cotações e

cálculos de custos, envio e fa-

turação, gestão de todas as

encomendas de clientes, es-

toques e compras, armazém,

gestão de programação e pro-

dução e todas as soluções

adicionais para garantir o con-

trolo de qualidade e patrimo-

nial gestão.

Todo o ciclo comercial e de

produção é efetivamente co-

berto pelo Sistrade MIS | ERP.

Existem várias soluções es-

pecíficas para a indústria de

impressão offset comercial

que ajudam as empresas a fa-

zer orçamentos detalhados

para qualquer tipo de trabalho

possível, calculando automati-

camente a imposição e permi-

tindo uma análise rápida das

margens de lucro.

Para acompanhar o per-

curso de cada negócio ou

operação de produção, a so-

lução de workflow automação

Sistrade permite que as gráfi-

cas offset tenham um proces-

so produtivo bem preparado e

totalmente integrado onde a

rastreabilidade do produto fi-

nal é completa, envolvendo

todas as etapas da sua con-

cepção e produção , resultan-

do em melhor qualidade e gar-

galos reduzidos. Além disso, o

SGA (Warehouse Manage-

ment System) permite um flu-

xo de trabalho eficiente dentro

do armazém, para que os pro-

dutores saibam que material

está no armazém, o que preci-

sa a ser comprado e quando

enviar o produto acabado pa-

ra que não haja excesso de

estoque no depósito. estoque.

Para ser competitivo

também é necessário manter

um rígido controle em termos

de custos de produção. A fe-

rramenta de controlo dos cus-

tos de produção é a Produc-

tion Data Capture, que permi-

te aos utilizadores recolher

dados de produção para cada

ordem de serviço, através

desta, o utilizador pode otimi-

zar o tempo de trabalho e o

processo de gestão ou visuali-

zar as necessidades diárias

registadas, enfim, Sistrade

MIS | O ERP permite o regis-

tro contínuo das diferentes

operações de impressão em

offset.

A fim de manter as empre-

sas no caminho da melhoria

contínua, os usuários através

do sistema, não só podem ver

a implantação da produção

em tempo real, para monitorar

a qualidade instantânea, mas

também têm uma série de cai-

xas de controles dinâmicos

que fornecem informações es-

pecíficas, com cuidado dados

selecionados para análise

contínua e melhoria da quali-

dade que levam a uma trans-

formação completa do proces-

so de produção e negócios.

Tudo isso contribui para a

tomada de decisão baseada

em dados, permitindo que as

empresas explorem seus re-

cursos existentes em sua ca-

pacidade total, garantindo que

os pedidos sejam atendidos

sem interrupções, atrasos e

sejam lucrativos, aproximan-

do ainda mais as empresas

de impressão offset comer-

cial. para a Indústria 4.0.

Soluções de impressão offset comercial,

desde a pré-impressão até o despacho
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Sun Chemical e DIC Corporation

Completam Aquisição do Negócio

de Pigmentos da BASF
A DIC Corporation fechou a aquisição do negócio global de pig-

mentos da BASF, conhecido como BASF Colors & Effects (BCE).

A aquisição reúne o portfólio complementar de tecnologias, produ-

tos, ativos de manufatura, cadeia de suprimentos e atendimento ao

cliente das duas empresas para atender clientes globalmente.

A aquisição expandirá o portfólio da Sun Chemical como fabri-

cante global de pigmentos, incluindo aqueles para telas eletrôni-

cas, cosméticos, revestimentos, tintas, plásticos e aplicações es-

peciais, criando um fornecedor de pigmentos de classe mundial

que oferece aos clientes uma gama ainda mais ampla. soluções

versáteis.

Com mais de 30 instalações de produção de pigmentos em to-

do o mundo entre DIC e BCE, o portfólio de pigmentos da empre-

sa oferecerá categorias de produtos mais amplas relacionadas a

pigmentos de efeito, pigmentos inorgânicos, pigmentos orgânicos,

corantes especiais e preparações de pigmentos.

Por: Piet De Pauw

Diretor de Marketing da

Enfocus.

W
eb-to-print e

a u t o m a ç ã o

mudaram o

mercado de

impressão. Os

provedores de serviço devem

competir em uma geografia

muito mais ampla. O desafio

não é apenas quantos negó-

cios de impressão podem ser

adquiridos online, mas como

melhor implementar esse ca-

nal. Os clientes de impressão

estão comprando online mais

do que nunca. Os provedores

de serviços de impressão

estão integrando sistemas de

loja virtual com sistemas de

produção. No entanto, a web

para imprimir pode se tornar

um desafio muito tempo de-

pois de ser integrada a um

MIS. O problema pode não

ser com a conectividade do

sistema, mas com mais tra-

balhos entrando na loja do

que pode ser manipulado. A

natureza do negócio tornou-

se mais empregos de curto

prazo e com margens mais

baixas.

O atendimento ao cliente

pode estagnar. A pré-im-

pressão pode ser embaralha-

da. A redação pode estar

atrasada. Os trabalhos po-

dem se acumular esperando

para serem vinculados.

Também é possível que um

influxo de empregos seja co-

mo um pacote movendo-se

por uma mangueira de jar-

dim.

Cada processo fica tem-

porariamente sobrecarrega-

do ao lidar com um grupo de

o rders. Com o tempo, o tra-

balho é feito, mas não sem

voltar um pouco. Quer o rush

da manhã ou da tarde ou o

segundo turno seja uma ex-

plosão de muito trabalho se-

guido por um período de lim-

peza atrasado. As impresso-

ras precisam automatizar

apenas para acompanhar. E

devem fazer isso para facilitar

o fluxo do trabalho.

Simplesmente competir

online não é suficiente. Os

provedores de serviços de

impressão devem entregar

produtos consistentes e opor-

tunos a seus clientes. As em-

presas devem ter como obje-

tivo a implementação efetiva

da automação completa. Isso

não significa desligar as lu-

zes, mas sim automação

desde a aquisição da obra

até a entrega do produto. A

tecnologia disponível trans-

formou o que recentemente

parecia uma fantasia em uma

possibilidade tangível. Para

muitas impressoras, já é uma

realidade.

Há uma parte crescente

da indústria que está sendo

assumida por empresários.

Esses caras não sabem nada

sobre impressão, mas eles

conseguem montar uma im-

pressora automatizada que

ganha dinheiro dependendo

fortemente da tecnologia.

A automação permite que

os pedidos sejam inseridos,

processados e entregues em

horas em vez de dias. Onde a

automação realmente causa

impacto é o ponto em que to-

do o fluxo de trabalho está

conectado e se comunican-

do. As ilhas de tecnologia se

fundem em uma entidade

contígua. Quando os trabal-

hos passam por uma gráfica,

sem o impedimento da inte-

ração humana, a automação

realmente funciona.

O atendimento pessoal ao

cliente terá sucesso em um

ambiente automatizado por-

que o toque humano pode

ser transferido da produção

para o relacionamento com o

cliente.

JobExpert define as

configurações de trabalho

ideais para o Fiery
Encontrar as melhores configurações de im-

pressão, principalmente para pedidos de baixo volume,

pode ter um grande impacto na produtividade de uma

indústria gráfica, exigindo o trabalho de profissionais

altamente qualificados que poderiam superar as tare-

fas de impressão ou, pior, ter profissionais menos qua-

lificados que recorrer ao temido método de tentativa e

erro.

Com isso em mente, a EFI criou o Fiery JobExpert,

uma tecnologia inovadora que analisa arquivos PDF e

escolhe dinamicamente as configurações de im-

pressão ideais para obter a mais alta qualidade e, ao

mesmo tempo, otimizar o tempo de processamento. A

tecnologia usa inteligência artificial para analisar arqui-

vos PDF, definindo dinamicamente as melhores confi-

gurações de impressão.

Gerenciando as demandas de

serviço do crescente e-commerce
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novo trabalho entra
no negócio até a en-
trega e o faturamen-
to, os negócios de
impressão são uma
combinação de ativi-
dades estruturadas
e orquestradas e de-
cisões de negócios
ad hoc. As ope-
rações de impressão inteligen-
te tiram proveito da auto-
mação inteligente porque cada
ponto de contato acarreta atra-
sos e custos potenciais. Seu
objetivo é automatizar tarefas
específicas enquanto busca
um plano de melhoria contínua
que usa dados e análises para
criar um ambiente de negócios
mais eficaz.

A maioria das impressoras
possui análises para ajudar a
administrar o negócio. Eles in-
gerem dados e produzem ta-
belas e gráficos baseados em
algoritmos genéricos que são
ajustados para a operação do
negócio. Esses algoritmos
estáticos criam uma base ad-
ministrativa, mas não apren-
dem à medida que o negócio
cresce e não chegam à área
de pré-impressão. Insights de-
rivados de dados de negócios
perdem a entrada de pro-
dução que pode mudar a for-
ma como os recursos são
usados e onde os investimen-
tos são feitos.

USANDO IA PARA FAZER AJUSTES

EM TEMPO REAL

A solução de negócios Ko-
dak Prinergy on Demand ex-
pande suas opções imple-
mentando uma automação
abrangente que usa o poder
da inteligência artificial (IA), in-
cluindo aprendizado de má-

quina (ML), para
coletar mais dados
e fornecer insights
mais profundos.
Essa automação
faz mais do que
agendar tarefas re-
petitivas, ela apren-
de com o tempo,
o b s e r v a n d o
padrões e ajustan-
do para compensar
as necessidades
emergentes. Ao
vincular os dados
de negócios e de

pré-impressão na mesma pla-
taforma analítica, os dados
são analisados de forma con-
sistente, fornecendo uma ga-
ma mais abrangente de infor-
mações para cada decisão de
negócios tomada. Os insights
de negócios e produção tor-
nam-se mais relevantes por-
que os algoritmos detectam
padrões mais precisos. À me-
dida que os gargalos co-
meçam a aparecem na pro-
dução, a análise em tempo re-
al permite ajustes dinâmicos
para manter o trabalho em
execução sem problemas.

Considere funções de tes-
te e aprovação, um gargalo
comum. Saber a duração do
ciclo de cada trabalho, não
apenas as médias agregadas,
pode ser revelador. O atrito
específico do cliente ou do
produto pode exigir novas re-
gras para garantir um proces-
samento tranquilo, mas escre-
ver essas regras pode levar
tempo. Agora imagine uma
solução que vê atrito e adicio-
na regras apropriadas com
base nos padrões de fluxo de
trabalho existentes. Otimizan-
do esses processos é como AI
/ ML se torna um diferencial.

CUMPRINDO A PROMESSA DA

INTERNET DAS COISAS

Quando o conceito da In-
ternet das Coisas (IoT) surgiu,

a promessa era uma capaci-
dade expandida de capturar
mais dados, analisar mais da-
dos e usar esses dados para
orientar as operações com
mais eficiência. Veja como o
Prinergy on Demand cumpre
a promessa da Internet das
Coisas. Os dados orientam
ajustes incrementais às regras
que impulsionam uma maior
eficiência em todos os proces-
sos de manufatura. Esses
aplicativos habilitados para IA
eliminam tarefas rotineiras,
automatizando a análise de
dados e usando essa análise
para refinar os processos de
forma incremental.

Faça o exemplo de teste e
aprovação. Quando o trabalho
está pronto para aprovação
de teste em um fluxo de tra-
balho típico, o sistema pode
enviar um e-mail ao cliente. O
cronograma pode exigir apro-
vação em 48 horas, mas se
essa aprovação não ocorrer, o
projeto permanecerá inativo
até que isso aconteça. Pode
haver regras para o envio de
emails de acompanhamento
até que haja uma resposta,
mas é raro ver os dados por
trás desses atrasos captura-
dos e analisados.

No fluxo de trabalho com-
patível com Analytics, mais
dados podem ser capturados
para fornecer informações
sobre atrasos. Em vez de
identificar que ocorreu um
atraso, o novo processo pode
capturar dados mais discre-
tos, incluindo o atraso médio
por cliente ou tipo de produto,
o número de atrasos por
cliente e até mesmo os cus-
tos de cada atraso. Por
exemplo, revisar e aprovar al-
terações feitas nos arquivos
de produção por usuários in-
ternos e externos pode ser
demorado. Erros cometidos
durante essa etapa crítica da
produção podem causar de-

terioração, retrabalho ou tem-
po de inatividade da impres-
sora. Prinergy On Demand
Business Solutions permite
que você analise ou "veja em
tempo real" quanto tempo e
esforço seus usuários estão
gastando nesta tarefa crítica.
Da mesma forma, você pode
analisar as atividades de pro-
dução de sua equipe em t
tempo real para identificar
operadores ou processos au-
tomatizados que possam pre-
cisar de mais refinamento ou
treinamento para reduzir o
desperdício e o desperdício
de horas de trabalho.

TESTE CONSTANTE, MELHORIA

CONSTANTE

Automatizar a coleta e
análise de dados também irá
expor regras que não corres-
pondem aos requisitos do
projeto, mas que a auto-
mação pode fazer muito
mais. Ele pode mostrar onde
os modelos de precificação
estão fora de sincronia com
os custos reais de produção
e quais produtos precisam
ser recuperados. Com o tes-
te constante de cada ponto
de dados, os gargalos sur-
gem antes de se tornarem
caros.

O objetivo da fabricação
de impressão moderna é ope-
rar de acordo com os núme-
ros. Essa pode ser uma mu-
dança significativa para as or-
ganizações que contam com
seus especialistas internos no
assunto para orientar as de-
cisões de negócios e pro-
dução. No entanto, a prova
está nos resultados. Imple-
mentar análise e captura de
dados habilitada para ML ge-
renciada por IA coloca os da-
dos ocultos em seus proces-
sos para funcionar, congelan-
do tempo e recursos, forne-
cendo mais oportunidades de
expandir seus negócios.

Impulsione seus negócios de impressão com análises

Por Stephen

Miller

Diretor de

gerenciamento de

produtos, Kodak

Workflow

Software, Kodak
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O mercado de

embalagens da

Malásia teve um for-

te crescimento nos

últimos anos. Uma

taxa de crescimento

anual de 3,8% está

prevista para o

período de 2019-

2024, tornando o

segmento de pa-

pelão dobrável o

principal motor de

crescimento (fonte:

Dados globais).

A pandemia do

coronavírus deu no-

vo impulso ao de-

senvolvimento do

setor, principalmen-

te em relação às

embalagens de pa-

pelão sólido para

produtos médicos,

máscaras e luvas.

Esse crescimento

levou as gráficas de

embalagens da

Malásia a investir

em tecnologia de

produção de ponta

fabricada na fábrica

da Heidelberg em

Xangai.

A Heidelberg continua o desenvolvi-

mento de seu sistema de impressão digi-

tal Versafire para o crescente mercado de

pequenas tiragens. A empresa lançou um

sistema com a mais alta garantia de qua-

lidade para sua impressora digital Versa-

fire EP, bem como toner ouro e prata pa-

ra o sistema Versafire EV de cinco cores.

Diagnóstico automático de cores

(ACD) é o nome que a Heidelberg deu ao

novo sistema de garantia de qualidade

online Versafire EP para altas velocida-

des de produção (135 páginas A4 por mi-

nuto). A unidade ACD controla a alimen-

tação de tinta durante o processo em lin-

ha e corrige desvios de um arquivo de re-

ferência durante a produção. Além disso,

identifica erros na imagem impressa, co-

mo riscos e marcas. Se um erro for detec-

tado, a produção para automaticamente.

A Heidelberg em breve oferecerá to-

ners ouro e prata, que serão adicionados

à linha de toners especiais que comple-

tam a quinta cor do Versafire EV. Os no-

vos toners podem ser usados sozinhos

ou em combinação com as quatro cores

CMYK para criar cores metálicas. As apli-

cações de ouro e prata são possíveis tan-

to em substratos brancos, como em ma-

teriais escuros e transparentes.

As impressoras estão cada vez mais

combinando as vantagens da impressão

offset e digital, mesmo para produtos hí-

bridos (impressão digital para capas indi-

vidualizadas e impressão offset plana pa-

ra conteúdo). O sistema de controle de

fluxo de trabalho da Prinect integra im-

pressão digital e offset em folha para o

benefício do mercado.

D
ada a melhoria da situação

dos pedidos e o impacto

cada vez mais positivo da

transformação do Grupo, a

Heidelberger Druckmas-

chinen AG (Heidelberg)

está confiante em retornar ao crescimen-

to lucrativo no exercício financeiro de

2021/2022 (1º de abril de 2021 a 31 de

abril de 2022). Apesar das contínuas in-

certezas sobre a duração e extensão dos

efeitos negativos da pandemia, a empre-

sa espera que as vendas aumentem de €

1.913 milhões para pelo menos € 2

bilhões. A empresa também espera que

a lucratividade cresça ainda mais forte do

que as vendas.

Com um sólido desenvolvimento

econômico, parece que essa tendência

de alta continuará nos próximos anos

também, como resultado direto de uma

implementação bem-sucedida de medi-

das de realinhamento pela empresa,

uma nova abordagem baseada em um

único core business mais lucrativo e ex-

pansão de áreas de crescimento. Espe-

ra-se que a economia econômica de €

170 milhões tenha entrado em vigor no

ano financeiro de 2022/2023 e o ponto de

equilíbrio operacional do Grupo também

deverá diminuir em cerca de € 1,9 bilhão.

A Heidelberg vê um potencial considerá-

vel para crescimento contínuo e aumento

de valor no futuro, especialmente para o

setor de embalagens, modelos de negó-

cios digitais, o mercado chinês e novas

aplicações de tecnologia, como a Heidel-

berg Wallbox, cujas vendas ajudaram a

mais que dobrar. receita total da mobili-

dade elétrica.

Heidelberg investe
em impressão digital

Heidelberg espera crescimento
lucrativo neste ano fiscal

Heidelberg continua sua expansão na Ásia
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Solutions concluiu

o desenvolvimento

de sua série Plate-

Rite Ultima

40000N de sistemas térmicos

CtP. Os modelos de alto de-

sempenho são projetados

para lidar com placas padrão

e não processadas contendo

40 páginas de tamanho A4.

Com seus cabeçotes GLVTM

de última geração, eles ofere-

cem um excelente rendimen-

to de até 35 placas por hora.

Nos últimos anos, a indús-

tria de impressão tem exigido

cada vez mais a introdução

de sistemas CtP de formato

muito grande (VLF) que, além

de alta qualidade de expo-

sição, oferecem produtivida-

de aprimorada que permite o

manuseio de mais números.

de tarefas, bem como proces-

samento mais eficiente e re-

dução da carga de trabalho

do operador. Em resposta a

essas necessidades, a

SCREEN GA desenvolveu a

série PlateRite Ultima

40000N.

Ambos os modelos Plate-

Rite Ultima 40000N apresen-

tam os mais recentes ca-

beçotes de exposição GLV.

Esses cabeçotes são alimen-

tados pelas tecnologias de fi-

xação proprietárias da

SCREEN GA e mecanismo

de balanceamento automáti-

co para garantir exposição

estável em alta velocidade

com a mais alta qualidade.

Atualmente, a linha inclui os

modelos ZS e ZT, permitindo

que as gráficas selecionem o

tipo certo para seus volumes

de produção.

Enquanto o ZS é equipa-

do com um único cabeçote

de diodo laser de 1.024 ca-

nais, permitindo uma saída

de 24 placas por hora, o ZT

possui dois desses cabeço-

tes, dando-lhe um rendimen-

to de até 35 placas por hora.

Ambos os sistemas são ca-

pazes de lidar com placas in-

dividuais com tamanhos de

até 2.280 x 1.600 mm e

também podem ser carrega-

dos com quaisquer duas pla-

cas com tamanhos de até

1.060 x 1.600 mm.

Os modelos ZS e ZT

também são compatíveis

com o autoloader multi-cas-

sete MA-L40000N da SCRE-

EN GA, capaz de fornecer

automaticamente até 300

placas de cada cassete, 2 e o

autoloader SKID SA-

L40000N, que permite ao

usuário ou direto de um total

de 600 placas carregadas em

um palete. Um ou dois auto-

carregadores podem ser co-

nectados a cada sistema CtP

conforme necessário.

A Ko-

dak rece-

beu um pe-

dido do grupo alemão WKS

para fornecer a primeira

montadora de chapas Kodak

Magnus Q4800 do mundo.

Este novo sistema Kodak

CTP oferece alta velocidade

e produtividade para chapas

de formato extra grande

(XLF) e é capaz de gerar

imagens de chapas de até

1600 x 2900 mm para im-

pressoras offset rotativas de

96 páginas. O Magnus

Q4800 usa a tecnologia de

imagem Kodak Squarespot,

que oferece estabilidade,

precisão e confiabilidade pa-

ra produção eficiente de

chapas e qualidade de im-

p r e s s ã o

s u p e -

rior.

O

Grupo WKS encomendou a

montadora de chapas Mag-

nus Q4800 para sua planta

de Essen (Westend Drucke-

reibetriebe), onde a pro-

dução é realizada em im-

pressoras heatset web offset

na clase de até 80 páginas.

A incubadora será equipada

com um sistema de carrega-

mento de paletes XPL para

quatro formatos de placas,

além de um punção em lin-

ha. O comissionamento do

sistema Kodak XLF CTP em

Essen está programado pa-

ra o quarto trimestre de

2021.

Insta-

lado em

março de

2021, o

novo sis-

tema de

p l a c a

CTP de

formato 8up de alta qualida-

de da Fujifilm é o primeiro

investimento da Hickling &

Squires em tecnologia de

placa livre de processo e a

empresa está satisfeita com

os primeiros resultados. Já

obtiveram economias signi-

ficativas de tempo, custos e

mão de obra, e houve uma

grande redução nos resí-

duos gerados no processo

de pré-impressão, manten-

do os mesmos níveis de

q u a l i -

dade e

confia-

b i l ida-

de de

que a

empre-

s a

sempre se orgulhou. o

negócio.

A Hickling & Squires é

uma empresa de impressão

comercial e de grande for-

mato com serviço completo

com sede em Nottingham.

Com 30 funcionários e 60

anos de história, a empresa

atende os mais diversos

clientes, desde os setores

de lazer e hotelaria até en-

sino superior, varejo e setor

público.

Screen Lança PlateRite Ultima 40000N Series

Hickling & Squires investe

em um setter Fujifilm EM

WKS Group investe na Kodak

Magnus Q4800



LLaa  PPrreennssaa

empresas
15

A
sustentabilidade
e a proteção do
clima estão de-
sempenhando
um papel cada
vez mais proemi-

nente em todos os aspectos
da vida, e nem mesmo a pan-
demia Covid-19 conseguiu
tirá-los da agenda. A redução
do impacto ambiental tornou-
se um fator muito mais impor-
tante nos últimos anos em to-
dos os setores da economia.
Os fornecedores de serviços
de impressão não são ex-
ceção, não apenas por causa
dos padrões ambientais cada
vez mais rigorosos que a
indústria deve atender, mas
também porque a sustentabi-
lidade está no topo da lista de
prioridades para clientes e
consumidores de impresso-
ras. Não surpreende que as
perspectivas de sucesso se-
jam melhores para empresas
que optam por processos
sustentáveis.

Já há algum tempo, a Ko-
dak conduz ativamente o de-
senvolvimento de tecnologia
para permitir que as impres-
soras de embalagens e co-
merciais produzam pegadas
de carbono mais verdes e
mais baixas. A Kodak faz to-
dos os esforços para garantir
que qualquer progresso no
caminho para uma maior sus-
tentabilidade não ocorra em
detrimento da qualidade, pro-
dutividade e lucratividade. Em
um artigo publicado recente-
mente, Jim Continenza, presi-
dente e CEO da Kodak, expli-
cou: "Meu objetivo é oferecer
soluções que não sejam ape-
nas superiores às alternati-
vas, mas que também sejam
respaldadas por um compro-
misso inabalável de toda a

empresa em preservar nosso
meio ambiente. meio Ambien-
te. É claro que nossos clien-
tes e o público estão se tor-
nando mais conscientes des-
se imperativo e acho que é a
coisa certa a fazer.

O fato de que uma ênfase
ainda maior deve ser coloca-
da em questões de sustenta-
bilidade e uso mais eficiente
de recursos ao desenvolver
novas tecnologias para o
mundo de amanhã é certa-
mente uma boa notícia. No
entanto, ainda hoje, existem
soluções comprovadas no
mercado que as impressoras
podem implementar sem mui-
to esforço e despesa como
uma maneira rápida de atuali-
zar. As placas KODAK SO-
NORA Process Free, usadas
por mais de 5.000 impresso-
ras em todo o mundo, são
apenas um exemplo. A última
geração de produtos, o KO-
DAK SONORA XTRA Iron,
combina todos os recursos de
sustentabilidade, qualidade e

desempenho. tecnologia de
chapa sem processamento
da Kodak com velocidades de
imagem mais rápidas, con-
traste de imagem drastica-
mente aprimorado e manu-
seio mais robusto.

UM PASSO SIMPLES COM GRANDE

IMPACTO, NÃO APENAS PARA A

SUSTENTABILIDADE

A troca de placas proces-
sadas por placas SONORA
livres de processo elimina os
processadores de placas e,
com eles, o processamento
tradicional de placas. A vanta-
gem decisiva da sustentabili-
dade aqui é que o consumo
total de eletricidade, água, re-
velador, intensificador, so-
lução de goma e finalizador
de limpeza associado ao mé-
todo convencional é reduzido
a zero. E como não há mais
produtos químicos para lidar e
não há processadores de pla-
cas que precisem de limpeza
e manutenção, também não
há produtos químicos usados

ou resíduos líquidos contami-
nados para descartar. Isso
obviamente representa uma
economia de custos significa-
tiva, como todas as impresso-
ras familiares confirmarão.

A produção com chapas
sem processamento SONO-
RA não só gera economia na
pré-impressão, mas também
expande a economia na sala
de impressão, resultando em
benefícios de sustentabilida-
de tangíveis que começam
quando a impressora é insta-
lada. Com o aumento da esta-
bilidade do ponto e a redução
da variabilidade que resulta
da eliminação do processa-
mento tradicional de chapas,
é possível uma grande eco-
nomia de custos na impresso-
ra porque há menos des-
perdício e menos tempo de
inatividade da impressora pa-
ra refazer a chapa.

Outra vantagem das cha-
pas SONORA do ponto de
vista da sustentabilidade é o
ambiente de trabalho mais
confortável para os funcioná-
rios do departamento de cha-
pas. A tarefa geralmente im-
popular e árdua de limpar pro-
cessadores de placas ma-
nualmente agora é coisa do
passado. Por último, mas não
menos importante, o desapa-
recimento do processador de
placas libera um valioso es-
paço de pré-impressão que
pode ser usado alternativa-
mente.

Saiba como você pode eco-
nomizar dinheiro tanto na pré-
impressão quanto na im-
pressão, adotando a tecnologia
de placas de processamento
grátis KODAK SONORA:
https://www.kodak.com/en/pri
nt/page/sonora-roi-calculator

Sustentabilidade em ação: 

com placas Kodak Sonora livres de processo
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O
setor far-

macêutico é

regido por re-

g u l a m e n -

tações muito

rígidas que

afetam todos os elos da ca-

deia de abastecimento de

medicamentos, incluindo a

impressão de folhetos. Esta é

uma das especialidades da

Rotatek, oferecendo duas so-

luções para alcançar a mel-

hor qualidade de impressão e

eficiência na produção destes

tipos de documentos: Perfect

NT e Universal.

A bula farmacêutica é um

elemento essencial, conten-

do especificações muito de-

talhadas sobre o uso do pro-

duto. Para que o consumidor

possa acessar de forma oti-

mizada essas informações, é

imprescindível que estejam

bem impressas; Erros no

conteúdo do prospecto po-

dem ser críticos.

A tecnologia de impressão

offset em rolo é a mais eficien-

te e econômica:

o Respo nde aos requisitos

de qualidade do setor far-

macêutico.

o Imprime na frente e no ver-

so do papel em uma pas-

sagem.

o Suporta pesos inferiores a

35 g / m2.

o Imprime mais rápido do que

folha a folha.

o As bobinas são mais bara-

tas e requerem menos es-

paço para manusear.

As impressoras Perfect

NT e Universal da Rotatek são

projetadas para atender às

necessidades de impressoras

em um setor que tende a exe-

cutar tiragens mais curtas e

prazos de entrega mais cur-

tos.

PERFECT NT: QUALIDADE,
SEGURANÇA E RENTABILIDADE

O Perfect NT oferece flexi-

bilidade, velocidade de im-

pressão, qualidade e econo-

mia. Além disso, permite inte-

grar um sistema de fiscali-

zação que detecta eventuais

erros na obra.

Ao seu fácil manuseio, de-

vemos agregar aplicações

úteis como a conexão de pré-

impressão, que garante a tro-

ca eficiente de jobs, e o arma-

zenamento das configurações

da máquina para pedidos re-

petitivos, que proporcionam

agilidade e rapidez. Desta for-

ma, o Perfect NT atinge uma

alta velocidade de produção,

com a melhor relação de qua-

lidade/preço de market.

UNIVERSAL 520 OU 680: MANGAS

INTERCAMBIÁVEIS

O Universal 520 ou 680

permite o uso de tamanhos de

luva leves intercambiáveis.

Este sistema melhora a pro-

dutividade e a lucratividade

em cerca de 30% em relação

à impressão em cassete.

A modularidade das má-

quinas Rotatek permite

adaptá-las a qualquer confi-

guração de processo online.

São versáteis, proporcionam

uma grande variedade de

acabamentos e funcionam

com substratos comuns no

setor farmacêutico, incluindo

papéis menores que 35 g/m2

e alumínio.

Como parte de seu pro-

grama contínuo de CSR,  o

fabricante de equipamentos

de acabamento de im-

pressão A B Graphic Inter-

national (ABG) recentemen-

te patrocinou a instituição de

caridade educacional local

"Run With It". Com sede no

KCOM Stadium, casa do

Hull City Football Club e do

Hull FC Rugby League Club,

a instituição de caridade ofe-

rece programas de aprendi-

zagem inovadores e desa-

fiadores para crianças, jo-

vens e adultos.

A instituição de caridade

trabalha principalmente com

escolas locais de ensino fun-

damental, médio e especial

que oferecem habilidades

básicas de alfabetização e

matemática de uma forma

funcional e empolgante,

usando estádios de futebol

como sala de aula. Na práti-

ca, as habilidades aprendi-

das em sala de aula são

aplicadas em cenários da vi-

da real, como matemática

em lojas de clubes e me-

dição de campo, ou alfabeti-

zação em áreas de mídia de

estádios, passando por

repórteres, comentaristas ou

até diretores de clubes no

dia do jogo.

Rotatek destaca os benefícios do offset 

na impressão de folhetos farmacêuticos

ABG patrocina uma instituição de caridade

educacional em seu próprio território



https://www.manrolandsheetfed.com/
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Fujifilm Corporation anuncia a ex-

pansão de sua divisão Fujifilm Integrated

Inkjet Solutions. A Fujifilm tem quase vin-

te anos de experiência no desenvolvi-

mento de soluções de jato de tinta confi-

guráveis de alta velocidade para atender

às necessidades de impressão de alto

volume nos segmentos de embalagens

comerciais, industriais e especiais. Nes-

ta divisão, as tecnologias de todo o Gru-

po Fujifilm se fundem para fornecer as

melhores soluções integradas de jato de

tinta do setor.

A Fujifilm oferece produtos e serviços

(incluindo motores de impressão) para

integração nos processos de impressão

analógica existentes dos clientes, bem

como sistemas de impressão prontos

para produção para incorporação em

processos de manufatura.

A divisão Fujifilm Integrated Inkjet So-

lutions estará disponível em escala glo-

bal e dará suporte aos escritórios regio-

nais da Fujifilm na Europa e América.

C
om baixos cus-

tos de ope-

ração, alta pro-

dutividade e

flexibilidade pa-

ra entregar tra-

balhos de curto e longo pra-

zo, não é de se admirar que o

jato de tinta de alta velocida-

de tenha se tornado a tecno-

logia preferida para mala di-

reta, aplicações de im-

pressão transpromocional e

transacional. No entanto, as

impressoras que buscam fa-

zer a transição para a pro-

dução de jato de tinta digital

exigem um sistema de im-

pressão confiável e flexível e

uma plataforma de fluxo de

trabalho abrangente para ga-

rantir uma transição suave. A

colaboração entre dois líde-

res de mercado fornece a so-

lução ideal e, mais importan-

te, a confiança para que es-

sas gráficas façam essa mu-

dança. Esta é a oportunidade

que a Solimar Systems e a

Kyocera Document Solutions

Europe oferecem a seus

clientes, combinando forças e

suas tecnologias de ponta.

O Kyocera TASKalfa Pro

15000c, lançado no ano pas-

sado, é voltado para os mer-

cados transacional e trans-

promocional. Ele oferece

uma alternativa ágil e econô-

mica à impressão convencio-

nal para resultados excelen-

tes com manutenção mínima.

Para garantir que os clientes

maximizem os recursos des-

ta impressora mais recente, a

Kyocera precisava de uma

solução de servidor de fluxo

de trabalho robusta que ofe-

reça suporte a fluxos de da-

dos IPDS e AFP e transfor-

mações de fluxo de dados,

cruciais para aproveitar ao

máximo a economia e a pro-

dução flexível. que pode ser

alcançado com o sistema de

jato de tinta.

O software iCONVERT da

Solimar se comunica perfeita-

mente com a impressora

Kyocera e seu sistema front-

end preferido. Os sistemas

de fluxo de trabalho existen-

tes usados pelos clientes

também não são afetados

pelo iCONVERT quando inte-

grados. O servidor é simples-

mente inserido no fluxo de

trabalho e aparece como um

dispositivo IPDS para trans-

formar ativamente os arqui-

vos AFP na linguagem de im-

pressão necessária antes de

enviar o arquivo para máqui-

nas de produção e estações

de exibição.

"A Solimar Systems ofere-

ce uma solução modular e,

portanto, totalmente esca-

lonável que fornece um nível

exclusivo de flexibilidade pa-

ra garantir que os usuários

possam atender à demanda

em constante mudança", dis-

se Deon Wepener, Expert

Production Print Solutions da

Kyocera. "Além dos benefí-

cios que o iCONVERT traz

para o processo de produção

como um motor de transfor-

mação eficiente, também de-

cidimos fazer parceria com a

Solimar Systems por causa

do serviço fenomenal que

eles fornecem, desde vendas

até treinamento e suporte

técnico."

Como resultado da coo-

peração entre esses dois pio-

neiros do setor, os provedo-

res de serviços de impressão

já estão colhendo os benefí-

cios no chão de fábrica. Multi-

Post na Holanda e Servin-

form em Madrid

Colaboração da Solimar Systems e Kyocera Document Solutions

Transição perfeita para fluxos de trabalho

de jato de tinta para maior produtividade

Marcel Ebbenhorst, Gerente de
Produção de Impressão da Kyo-
cera.

Fujifilm Expande Divisão de Soluções Integradas para Jato de Tinta
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A
Xaar concluiu a

aquisição da Print

Systems and Print

Bar Specialist FFEI

Limited. O acordo

irá acelerar a estratégia de

crescimento existente da em-

presa e permitir que a Xaar

capture oportunidades adicio-

nais em soluções verticalmen-

te integradas.

A FFEI é um integrador e

fabricante de tecnologia de

ciências da vida digital e siste-

mas industriais de jato de tinta

digital com muitos anos de ex-

periência em gerenciamento

de projetos de engenharia e

integração técnica. Suas so-

luções de imagem avançadas

altamente inovadoras e fabri-

cação de barras de impressão

permitiram à empresa estabe-

lecer várias joint ventures com

organizações líderes mun-

diais em jato de tinta digital e

ciências biológicas.

A adição do FFEI fortalece

as capacidades e habilidades

da Xaar e ajudará a fornecer

uma solução mais abrangente

para seu número crescente de

clientes OEM e User Develo-

per Integrator (UDI).

A Canon acaba de anun-

ciar um acordo com a Cim-

press, empresa global de

customização em massa,

para fornecer equipamentos

às suas empresas em suas

diferentes localidades. Esta

aliança reflete a decisão es-

tratégica da Cimpress de

continuar investindo em tec-

nologia, incluindo impressão

a jato de tinta.

As empresas do portfólio

da Cimpress incluem centros

de impressão online, como

Vistaprint, Pixartprinting,

Drukwerkdeal, WIRmachen-

DRUCK e Druck.at, que ser-

vem como parceiros de de-

sign, marketing e impressão

para milhões de empresas

em todo o mundo.

Após o lançamento da

série varioPRINT iX em abril

de 2020, a Canon observou

um crescimento nas vendas

de suas impressoras de fol-

has soltas e jato de tinta de

tamanho B3. Juntando-se à

família de produtos da série

VarioPrint i, a série vario-

PRINT iX é um investimento

preferido entre impressoras

comerciais e impressoras

online, graças à sua qualida-

de tipo offset, desempenho

de confiabilidade máxima e

versatilidade de aplicações

de folhas soltas.

Além disso, a Canon au-

mentou sua presença no mer-

cado de alimentação contínua

com o lançamento das im-

pressoras de alta velocidade

ProStream 1000 e 1800. Com

velocidades máximas de 80 m

/ min. (ProStream 1000) e 133

m / min. (ProStream 1800),

essas séries são conhecidas

por alcançar a mais alta quali-

dade de impressão e reso-

lução no campo da impressão

digital nessas velocidades,

permitindo que os clientes ob-

tenham um desempenho in-

comparável.

Xaar adquire o integrador de sistemas de impressão FFEI

Cimpress investe em tecnologia Canon

Os especialistas em artes

gráficas serão capazes de au-

mentar sua receita e atrair no-

vos clientes, expandindo sua

gama de produtos graças aos

novos toners Gold e Silver da

Ricoh. As novidades ampliam

as possibilidades de embele-

zar a impressão digital, ofere-

cendo uma resposta às mar-

cas e clientes que buscam di-

ferenciação em suas comuni-

cações impressas.

Desenvolvidos especial-

mente para a quinta estação

de cores da Ricoh Pro

C7200X, os novos toners ofe-

recem grande impacto visual

para impressão de alto valor

agregado. As cores adicionais

transformam uma ampla ga-

ma de aplicações, de catálo-

gos, pôsteres, flyers, mala di-

reta e brochuras a feriados,

negócios ou cartões comemo-

rativos; ingressos, convites,

certificados e embalagens.

Com a chegada do Ouro e

do Prata, existem agora sete

toners CMYK adicionais que a

Ricoh oferece: Branco, Bril-

hante, Amarelo Neon, Rosa

Neon e UV invisível.

Ricoh lança toners Gold e Silver
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C
om o

n o m e

de Ma-

ya, a

ninfa-

deusa 

grega da fertilidade e

do crescimento,

maio provou ser o

momento mais fe-

cundo para revelar

muitos detalhes so-

bre a nova Pro Z75,

a impressora a jato

de tinta B2 + da Ri-

coh.

Desde o anúncio anterior,

lançado em dezembro, o inte-

resse na primeira prensa de

remoção de granalha à base

de água B2 do mundo tem

crescido continuamente. Es-

se entusiasmo foi alimentado

por uma campanha nas redes

sociais que anunciava com

um certo mistério a chegada

de um dragão - o emblema

desta equipe - e, ao lado dele,

um desenvolvimento de jato

de tinta B2 projetado especifi-

camente para preencher uma

clara lacuna no mercado. Um

desenvolvimento que combi-

na alta produtividade com a

máxima flexibilidade, tanto

pela utilização dos diversos

meios de impressão quanto

pela amplitude de aplicações

possíveis, para atender a to-

das as necessidades dos im-

pressores comerciais no sen-

tido mais amplo e das empre-

sas de marketing direto. Um

desenvolvimento otimizado

para facilitar entregas rápidas

e apoiado pelas décadas de

experiência da Ricoh.

As gráficas comerciais nos

mostraram seu entusiasmo

em ver como esse equipa-

mento pode melhorar suas

margens nos trabalhos atuais

e combinar acessibilidade

com versatilidade quando se

trata de manuseio de mídia.

Eles estavam ansiosos para

aprender mais sobre como

essa equipe lhes permitirá

criar novos produtos e apro-

veitar o poder do digital para

fornecer mais valor. Essa tão

esperada revelação ocorreu

no início de maio. Tive o or-

gulho de presidir dois eventos

virtuais nos quais compartil-

hamos com mais de 250 con-

vidados de uma longa dúzia

de países diferentes os pila-

res sobre os quais esta nova

impressora foi desenvolvida.

Fundamentos que são fruto

de extensa cocriação, nasci-

dos de entrevistas entre nos-

sos engenheiros de produto e

gerentes com gráficas comer-

ciais em todo o mundo. Pode-

mos resumir esses aspectos-

chave como este:

1. Transformação digital:

mova tiragens mais curtas do

offset para obter uma pro-

dução mais fácil, rápida e lu-

crativa para muitas de suas

aplicações comuns, bem co-

mo para livros, manuais, publi-

cações, mala direta ou outras

produções especializadas. 

2. Evoluir o produto im-

presso: a variedade de apli-

cações possíveis se multiplica

em uma impressora digital,

que trabalhe formatos entre

DIN A3 e B2 +, e que aceite

suportes que podem variar de

60 a 400 g / m2 (600 mícrons).

3. Desenvolvimento tec-

nológico: para as cores vi-

vas, confiabilidade e qualida-

de excepcional, suportada pe-

la resolução de 1200x1200

dpi e aprimorada pela tecnolo-

gia Ricoh. E sustentado em

qualquer velocidade e em

papéis offset, revestidos ou

tratados.

4. Informações forneci-

das pelos clientes: confiabili-

dade do sistema e facilidade

de uso eram solicitações cla-

ras. Os cabeçotes de im-

pressão piezoelétricos da Ri-

coh são fabricados em aço

inoxidável, o que garante sua

durabilidade e muito mais

quando um sistema de limpe-

za automática foi incorporado

para mantê-los sempre pron-

tos. A operação é feita por

meio de um novo controlador

digital poderoso em uma gran-

de tela de toque.

Abertura para o crescimento: 

O futuro da impressão comercial está chegando

Por: Eef de Ridder

Vice-presidente de

impressão comercial

e industrial EMEA,

Ricoh Europa

As gráficas comerciais nos mostraram 
seu entusiasmo em ver como esse equipamento 

pode melhorar suas margens nos trabalhos 
atuais e combinar acessibilidade 
com versatilidade quando se trata 

de manuseio de mídia. 
Eles estavam ansiosos para aprender 

mais sobre como essa equipe lhes permitirá 
criar novos produtos e aproveitar o poder 

do digital para fornecer mais valor. 
Essa tão esperada revelação ocorreu 

no início de maio. 
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F
ujifilm Business In-
novation Corp.
Lança "Revoria,"
Uma Nova Marca de
Produto para Im-

pressão de Produção; Além
disso, lançará nove produtos
em dois modelos principais: a
Revoria Press PC1120, im-
pressora para produção em
cores, e a Revoria Press série
E1, impressora para produção
monocromática que atende
empresas de impressão sob
demanda. Os novos modelos
foram comercializados em to-
do o mundo desde julho do ano
passado, primeiro na região da
Ásia-Pacífico (incluindo o
Japão) e depois com canais de
vendas em outros países e re-

giões a partir de outubro.
"Revoria", o nome da nova

marca, é um termo recém-
cunhado que combina a "revo-
lução" que implica "transfor-
mação / mudança em profun-

didade" e o sufixo "-ia", que se
refere a um país ou território.
Com o nome "Revo'r'ia" em

vez de "Revo' l'ia ", pretende-
se incorporar a ideia de reno-
vação: um processo de mel-
horia que nos dá forças para
renascer numa nova etapa do
negócio.

A Fujifilm Corporation lançou o X-
BAR, uma solução com o selo Powered
by Fujifilm Inkjet Technology. Este sis-
tema modular de impressão a jato de
tinta sob demanda é configurado para
aplicar dados variáveis à mala direta,
impressão transacional e outros mate-
riais comerciais pré-impressos.

O X-BAR permite uma transição
perfeita para a tecnologia moderna de
jato de tinta, graças à sua compatibili-
dade com sistemas legados. A linha de

produtos X-BAR consiste em módulos
de barra de impressão móvel que po-
dem ser montados em impressoras
analógicas ou dispositivos de acaba-
mento para imprimir dados variáveis
em uma única cor (por exemplo, texto,
código de barras, endereços, logotipos
e gráficos). Esta tecnologia emprega
cabeças de impressão Fujifilm Dimatix
Samba de 1200 dpi oferecendo taman-
hos de fonte tão baixos quanto 4 pon-
tos, bem como códigos de barras 1D

tão baixos quanto 6,7 mils.
O X-BAR possui um sistema de for-

necimento de tinta de circulação contí-
nua e totalmente fechado, junto com um
mecanismo de jato de tinta de silicone
altamente confiável. Além disso, oferece
velocidades máximas de impressão de
300 metros por minuto. Está disponível
em duas larguras de impressão de 10,16
cm e 22,86 cm que podem ser perfeita-
mente integradas em processos de im-
pressão comercial tradicional.

Fujifilm lança "Revoria" em todo o mundo

Fujifilm lança X-BAR

A Canon adiciona duas
novas soluções de acaba-
mento ao seu portfólio; SDD
PTM7006 Press Trim Booklet
/ Booklet Trimmer e GBC
eWIRE Pro Inline Binder.

A impressora SDD
PTM7006 Press Trim pode
ser acoplada em linha a uma
impressora Canon image-
PRESS C910 ou varioPRINT
série 140, proporcionando
agilidade, sem manuseio adi-
cional ou etapas de acaba-
mento, livreto rápido e pro-

dução manual em uma única
operação. Ao cortar a borda
longa dos livretos/livretos
para uma espessura de 6
mm, este novo módulo
também nivela a lombada
para uma aparên-
cia profissional, ao
mesmo tempo
que facilita a
embalagem,
empilha-
mento e
d i s t r i -
b u i ç ã o .

Além dis-
so, os

clien-
t e s

podem
e s c o l -
her en-

tre duas
o p ç õ e s

adicionais para
melhorar ainda

mais a qualidade de
seus livretos: um aparador

de 2 faces para aplicações
de sangramento total e um

módulo de dobra para uma
lombada totalmente quadra-
da.

Por outro lado, o novo en-
cadernador GBC eWIRE Pro
integra-se perfeitamente com
as séries imagePRESS C910
e imagePRESS C10010VP e
varioPRINT 140 séries de im-
pressoras digitais em preto e
branco da Canon, fornecen-
do um fluxo de trabalho de
produção de livretos em espi-
ral e em anel  totalmente au-
tomatizado duplo. 

Canon expande sua gama de produtos de acabamento
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A
Contiweb anun-

ciou que o prove-

dor de serviços

de impressão

suíço Druckerei

Kyburz AG in-

vestiu em um aplicador de flui-

do digital Contiweb DFA e em

um desbobinador contínuo

Contiweb para sua instalação

em Dielsdorf. A empresa já

havia investido em mais 5 de-

senroladores automáticos da

Contiweb.

Como parte da meta

contínua de expansão da em-

presa, a equipe está agora

instalando uma linha de pro-

dução de impressão digital

em colaboração com a Conti-

web e a Canon, incluindo

equipamento de acabamento

em linha i-Web US. Esta linha

tem 2 x 40 metros de compri-

mento em 2 pisos, estabele-

cendo novos padrões na im-

pressão digital. A nova linha

de produção permite que a

Druckerei Kyburz AG comece

com um rolo de papel branco

e termine com um produto

acabado, sem a necessidade

de paradas, a fim de atender

à crescente demanda por re-

messas altamente personali-

zadas, de baixo a médio e al-

to volume. qualidade.

A Druckerei Kyburz AG

usa soluções de desenrola-

mento Contiweb em combi-

nação com o aplicador digital

de fluido Contiweb DFA,

opção de aplicação de silico-

ne incluída, para evitar que o

material impresso seja danifi-

cado em sua própria linha de

acabamento ou nos centros

de classificação do fornece-

dor de serviços postais. O

DFA é um sistema autônomo

de reumedecimento, pronto

para instalar, destinado a

prensas digitais e alimentado

por um sistema de luva que

aplica uma quantidade muito

precisa de água e, opcional-

mente, silicone na correia. O

sistema foi desenvolvido pa-

ra melhorar e reparar signifi-

cativamente as propriedades

básicas do papel e para faci-

litar a passagem pela prensa

e equipamento de acaba-

mento.

A Canon anunciou que,

após testes rigorosos, a im-

pressora jato de tinta de ali-

mentação contínua, a ProS-

tream 1800, é o primeiro sis-

tema de impressão digital do

mundo a obter a certificação

FOGRA59 da Fogra, o institu-

to de pesquisa da indústria

para impressão a jato de tinta.

impressão e mídia. Esse re-

conhecimento não só dá aos

usuários do ProStream 1800

total confiança na precisão

das cores e na consistência

consistente de suas im-

pressões, como também ofe-

rece uma vantagem competi-

tiva potencial. Quando se tra-

ta de reprodução de cores

exatas, a ampla gama de co-

res do ProStream permite aos

clientes expandir a cobertura

de cores PANTONE em até

93% com apenas quatro co-

res de impressora, depen-

dendo do papel usado. Em úl-

tima análise, o ProStream é

capaz de reproduzir até 2.182

das 2.334 cores PANTONE

com um CIEDE2000 <2.0, al-

go que, no passado, só pode-

ria ser obtido com uma im-

pressora multicolorida.

Para ambientes de im-

pressão comercial de alto vo-

lume, a alimentação contínua

ProStream 1800 oferece ve-

locidades de até 133 m / min.,

Combinando a qualidade de

impressão e flexibilidade de

mídia de offset com a eficiên-

cia de produção e versatilida-

de de jato de tinta. tinta digi-

tal. Com cabeças de im-

pressão drop-on-demand de

1.200 dpi e tinta de polímero

à base de pigmento com Ca-

non ColorGrip para garantir

consistência de cor, o ProS-

tream 1800 atinge excelente

qualidade de impressão em

uma ampla variedade de mí-

dias, incluindo papéis offset.

padrões revestidos e não re-

vestidos e papéis para jato

de tinta otimizados de 40 a

300 g / m2.

Kyburz investe em equipamentos Contiweb

Canon Prostream 1800 obtém a certificação Fogra59
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A Fujifilm anunciou que
suas impressoras de grande
formato Acuity Prime e Acuity
Ultra R2 lançadas recente-
mente ganharam o Red Dot
2021 Design Awards. O pai-

nel de especialistas nomea-
do pela Red Dot descreveu a
Acuity Prime como uma má-
quina onde "a flexibilidade é
fácil de usar e orientada para
a prática encontra eficiência

e desempenho impressio-
nantes" . Ao avaliar a impres-
sora de grande formato
Acuity Ultra R2 da Fujifilm, o
júri disse que ela "impressio-

na por suas características
técnicas e um design que
elegantemente coloca a qua-
lidade de seus produtos no
centro das atenções. "

A
F E S -
P A
a n u n -
c i o u
que a
Global

Print Expo voltará a
Berlim em 2022,
juntamente com seu
evento de sinali-
zação não impres-
sa, European Sign
Expo, com o qual
fará parceria. Ambos os eventos
acontecerão no Messe Berlin de
terça-feira, 31 de maio a sexta-feira,
3 de junho de 2022.

É o terceiro evento realizado pe-

la FESPA na ci-
dade alemã
após o sucesso
de 2018; Visi-
tantes e exposi-
tores, com seus
comentár ios ,
deixaram claro
que Berlim é
um bom lugar
para a FESPA
retornar. A ex-
posição está

programada para ocupar oito pa-
vilhões do Berlin Messe, exibindo
soluções em serigrafia, impressão
digital e têxtil, além de sinalização
não impressa.

Após seu recente lança-
mento de tintas neon para im-
pressão UV, a swissQprint
está destacando o escopo
que essas cores fluorescentes
abrem. Com apenas duas tin-
tas, quatro variantes de cores
marcantes - amarelo, rosa,
verde e laranja - são possí-
veis, bem como inúmeras apli-
cações.

As tintas de impressão ne-

on UV são a última tendência
na linha de tintas swissQprint.
Cores disponíveis: rosa neon
e amarelo neon. Eles brilham
à luz do dia e são fluorescen-
tes sob luz negra. E ainda
mais variações de cores são
possíveis na mistura: verde
neon e laranja neon.

As tintas neon estão dis-
poníveis para todos os mo-
delos de impressora de mesa

e rolo a rolo swissQprint UV-
LED. Eles podem ser adapta-
dos a qualquer momento, es-
pecialmente porque os siste-
mas swissQprint têm nove

canais de cores configurá-
veis livremente. Assessoria e
vendas através da rede glo-
bal de distribuidores swissQ-
print.

Kongsberg Precision

Cutting Systems adquire

MultiCam
A Kongsberg Precision Cutting Systems

(Kongsberg PCS) anuncia a aquisição da Multi-
Cam, Inc, uma fabricante e distribuidora norte-
americana de máquinas de corte de controle
numérico (CNC) e processos de acabamento di-
gital.

A aquisição da MultiCam, incluindo suas ope-
rações nos Estados Unidos e escritórios de ven-
das no Canadá e na Alemanha, expande o alcan-
ce de mercado e a base de clientes da Kongsberg
PCS na América do Norte e na Europa, criando o
primeiro fornecedor diversificado de acabamento
digital e máquinas de corte CNC do mundo.

A notícia da aquisição chega apenas cinco
meses depois que a Kongsberg PCS se estabe-
leceu como uma empresa separada após ser ad-
quirida pela OpenGate Capital. 

A Fespa Global Print Expo

volta a Berlim em maio de 2022

Fujifilm Acuity Range ganha Red Dot Design Awards

Neon em impressão UV
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A nova Avinci CX3200 é uma impres-

sora de sublimação de tinta rolo a rolo

capaz de imprimir diretamente em teci-

dos ou papel de transferência. Oferece

alta produtividade e qualidade de im-

pressão consistente em uma ampla va-

riedade de tecidos à base de poliéster.

O Avinci CX3200 permite que os im-

pressores de sinalização criem im-

pressões têxteis de até 3,2 m de largura

a velocidades de até 270 m² / h. O equi-

pamento utiliza tintas de sublimação

ecológicas à base de água para imprimir

diretamente em têxteis ou em papel de

transferência.

Ser capaz de imprimir diretamente

em tecidos é ideal para agilizar proces-

sos de impressão de sinalização flexível,

como banners, gráficos de parede e dis-

plays em pontos de venda ou feiras, bem

como para aplicações especiais que re-

querem um bom efeito de transferência,

como bandeiras. O papel transfer, por

sua vez, oferece impressões super níti-

das, elimina qualquer tipo de resíduo e

minimiza o desperdício de substratos.

Além disso, estende o escopo para rou-

pas e roupas esportivas, bem como es-

tampas decorativas para casa ou tecidos

de poliéster não revestidos.

O Avinci CX3200 garante uma ampla

gama de cores vibrantes, excelente ren-

derização tonal e reprodução de detal-

hes requintados. As tintas específicas

para sublimação destacam-se pela flexi-

bilidade e resistência às intempéries.

Eles oferecem desempenho de injeção

estável e resultados consistentes de alta

qualidade, execução após execução. A

unidade de calandragem independente

fixa as cores de forma eficiente após a

impressão.

Nova impressora Avinci

CX3200 da Agfa
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A confiabilidade e o de-

sempenho das cabeças de

impressão da Xaar são fun-

damentais para o fornecedor

de jato de tinta de ponta Meta

Additive, à medida que revo-

lucionam a fabricação de adi-

tivos em massa impressão

3D em metal e cerâmica

(M3DP).

Em 2020, depois que o

Meta Additive teve dificulda-

des para obter cabeçotes de

impressão com capacidade

suficiente para fornecer o de-

sempenho de que precisa-

vam, um cabeçote de im-

pressão Xaar 1003 foi selecio-

nado e entregue em menos

de 4 semanas, e o aplicativo

foi lançado imediatamente. 

D
e acordo com os

resultados de um

estudo realizado

pela Roland DG

em 250 impresso-

ras em cinco grandes merca-

dos europeus, cada vez mais

materiais são usados na im-

pressão UV. Este estudo, rea-

lizado no Reino Unido,

França, Alemanha, Itália e Es-

panha, vai um passo além e

prevê o futuro da impressão

UV para 2021: serão utiliza-

dos cada vez mais plásticos,

metais, madeira e PVC.

Dos 20 materiais incluídos

no estudo, o mais usado na

impressão UV é o plástico

(75% dos entrevistados o usa-

ram pelo menos uma vez), se-

guido de perto por madeira

(64%), PVC (62%) e metal

(54%).Esses materiais tam-

bém foram os 'maiores produ-

tores' em 2020: pouco menos

de um quinto (18%) dos entre-

vistados relataram um aumen-

to na demanda de PVC, segui-

do por plástico (17%), madeira

(14%) e metal (9%).

Da mesma forma, em ter-

mos de frequência de uso, os

mesmos quatro materiais con-

duzem claramente às embala-

gens, pois mais de dois terços

(43%) dos inquiridos afirmam

ter impresso em plástico pelo

menos uma vez por semana,

seguido do PVC (40%), metal

(26%) e madeira (25%). Um

quarto desses profissionais

espera que essa frequência

aumente mais no caso dos

plásticos (25%) em 2021, se-

guido por metais (24%), PVC

(21%), acrílico (16%) e madei-

ra (14%).

Stephen Davis, Diretor de

Marketing EMEA da Roland

DG, disse: "O objetivo deste

estudo é entender como a im-

pressão UV está mudando a

paisagem e abrindo a porta

para um novo grupo de mate-

riais para atender às necessi-

dades de impressão e perso-

nalização. Os dados sugerem

que as empresas que adotam

a tecnologia UV como parte de

sua oferta geral de produtos

esperam um aumento no

preço como resultado. Cons-

cientização constante das

oportunidades de negócios ".

O estudo também revelou

uma demanda bastante

saudável por outros materiais

pouco ortodoxos. Um quarto

dos pesquisados (28%) re-

conheceu a impressão em vi-

dro pelo menos uma vez por

mês, além de couro sintético

ou couro sintético (24%), cerâ-

mica (17%) e ardósia (15%).

Em relação aos objetos im-

pressos mais estranhos, os

profissionais entrevistados fa-

laram de um par de maracas

de madeira, um termômetro

de cera, um radiador de alumí-

nio, um alaúde e um termôme-

tro de vidro.

Davis continua: "A im-

pressão UV permite que em-

presas em todo o mundo tirem

proveito de uma ampla varie-

dade de materiais, incluindo

itens estranhos e maravilho-

sos. Investir em uma impres-

sora UV abre um novo mundo

de possibilidades para seus

clientes e oportunidades para

os impressores experimenta-

rem e inovarem. '

No entanto, observa-se

que outros materiais conti-

nuam a ser muito pouco utili-

zados apesar da grande des-

treza demonstrada pela im-

pressão UV. De acordo com o

estudo, o material menos utili-

zado foi o concreto, com ape-

nas 1% de aproveitamento

mensal. A cortiça e o silicone

também foram menos procu-

rados, pois apenas 6% os utili-

zavam para um emprego por

mês.

O VersaUV LEC S-Series

da Roland permite aos usuá-

rios imprimir em uma gama

virtualmente ilimitada de mí-

dias e objetos flexíveis e rígi-

dos, oferecendo uma altura de

impressão de 200 mm e uma

mesa de impressão com ca-

pacidade de 100 kg / m2. Ele

oferece processamento de

trabalho rápido, com im-

pressões prontas para o aca-

bamento e instalação.

A impressão UV abre as portas para novos

materiais nas impressoras europeias

Meta Additive incorpora uma cabeça de impressão Xaar



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:

https://www.gws.nl/
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A
Bluejet é uma

empresa polo-

nesa com sede

em Gda?sk, na

costa do Báltico,

que há quase 20

anos produz embalagens e

displays de alta qualidade pa-

ra o varejo. Para aumentar

ainda mais suas capacidades

de impressão automatizada,

a empresa decidiu investir na

máquina Onset X3 HS total-

mente automatizada da Fuji-

film, concluindo sua insta-

lação em junho de 2021. A

empresa também possui uma

Onset S20, uma Acuity LED

3200R e uma Fujifilm Uvistar

II 5032.

O recente investimento da

Bluejet na impressora Onset

X3 HS da Fujifilm surgiu após

a análise de outras máquinas

de impressão automática. Os

elementos automatizados do

Onset X3 HS, que incorpora

braços robóticos para carga e

descarga de substratos, im-

pressionaram a empresa.

Como consequência da

pandemia Covid-19, Piotr

Kaczorowski, CEO da Blue-

jet, sente que o setor gráfico

passará por uma transfor-

mação contínua nos próxi-

mos anos. "O mercado de im-

pressão está vendo um au-

mento na demanda por tira-

gens mais curtas e trabalhos

mais personalizados. A pan-

demia causou uma queda

acentuada nos investimentos

globais em equipamentos de

produção (principalmente no

mercado de compensações);

Agora, esses trabalhos estão

sendo atendidos por grandes

máquinas de produção digi-

tal, como a Onset X3 HS. Es-

ta nova tecnologia Fujifilm

nos permitirá aumentar signi-

ficativamente nossa lista de

clientes. Os últimos 18 meses

nos mostraram que a auto-

mação de processos pode

nos ajudar a trabalhar de for-

ma mais estável e garantir

consistência em nossas en-

tregas aos clientes. Nossa

meta para o próximo ano é

instalar mais equipamentos

de impressão e robôs. "

Bluejet investe na

solução Onset X3 HS de

dois robôs da Fujifilm

Este ano, a EFI Reggiani

comemora 75 anos de histó-

ria, inovação e glamour no

mundo têxtil. Como parte da

celebração do aniversário, o

inovador da tecnologia têxtil

revelou o lançamento imi-

nente de três novas impres-

soras têxteis digitais de últi-

ma geração.

Com três quartos de sé-

culo de inovação, pesquisa

e excelência tecnológica, a

EFI Reggiani se tornou o

parceiro de confiança quan-

do se trata de soluções inte-

gradas escalonáveis para to-

do o processo têxtil, desde a

mercerização até a im-

pressão e o acabamento do

tecido. A EFI Reggiani forne-

ce produtos de classe mun-

dial que oferecem maior

tempo de atividade e confia-

bilidade, alto desempenho e

ótima consistência e pre-

cisão de impressão, ao mes-

mo tempo que ajuda os

clientes a aumentar a sus-

tentabilidade de suas ativi-

dades de fabricação têxtil.

A Reggiani Tessile, uma

das maiores empresas de

produção têxtil da Itália,

criou a empresa para aten-

der às suas necessidades

no desenvolvimento de má-

quinas. Conhecida na época

como Reggiani Macchine, a

empresa cresceu exponen-

cialmente nas cinco déca-

das seguintes, graças à ino-

vação contínua de produtos

e ao relacionamento próxi-

mo com os clientes.

Reggiani Macchine ini-

ciou um novo episódio no

início do ano 2000 com a in-

trodução da tecnologia de

impressão digital em sua lin-

ha de produtos. Mais tarde,

em 2015, Reggiani Macchi-

ne se juntou à família Elec-

tronics For Imaging. Desde

então, a empresa Bergamo

(Itália) tem acelerado sua

missão de trazer a transfor-

mação da impressão analó-

gica para digital no segmen-

to têxtil.

EFI Reggiani celebra seu 75º aniversário
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A
Fujifilm anun-

ciou um novo

avanço em sua

estratégia para

máquinas jato

de tinta de gran-

de formato: uma nova gama,

construída a partir do zero,

em torno de um "novo mode-

lo" de impressoras jato de

tinta de grande formato em

termos de preço / desempen-

ho e retorno sobre o investi-

mento, versatilidade, valor e

facilidade de uso.

A Fujifilm iniciou um perío-

do muito intenso de três anos

de pesquisa e desenvolvimen-

to de mercado. Quatro crité-

rios emergiram dessa pesqui-

sa processo que contribuiu

para todas as decisões de de-

sign: qualidade, valor, desem-

penho e facilidade de uso.

Além disso, todos os compo-

nentes selecionados foram

escolhidos com esses quatro

critérios em mente, desde ca-

beçotes de impressão até in-

terface de usuário, lâmpadas,

controle estático e soluções

de vácuo.

As duas primeiras impres-

soras fabricadas com este no-

vo modelo são a Acuity Ultra

R2 e a Acuity Prime. A Acuity

Ultra R2 é uma versão total-

mente reprojetada e bastante

aprimorada da Acuity Ultra,

uma máquina que já estabele-

ceu um novo padrão na pro-

dução de impressão de forma-

to superlargo quando foi

lançada em 2018. A Acuity

Prime é uma impressora pla-

na de última geração. Mídia

totalmente nova com facilida-

de de uso e desempenho de

impressão incomparável no

mercado. E, é claro, as duas

novas impressoras tiram pro-

veito da renomada tinta de ja-

to de tinta UV da Fujifilm, fabri-

cada na fábrica do Reino Uni-

do, uma unidade de produção

que recebeu vários prêmios.

O novo modelo para o grande formato da Fujifilm
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A Electronics For Imaging atualizou
sua impressora têxtil digital EFI Reggia-
ni BOLT. A atualização inclui aprimora-
mentos de hardware e software que mi-
nimizam artefatos e compensam a per-
da do bico que pode ocorrer ao longo
do tempo, melhorando a uniformidade
para fornecer cores sólidas mais sua-
ves. Ele também oferece qualidade
aprimorada e gradientes mais suaves.
Além disso, permite a substituição mais
rápida das cabeças de impressão e au-
menta drasticamente a velocidade de
processamento em até 200% para ar-

quivos grandes e complexos.
A criação de perfis de cores especí-

ficos na versão mais recente do servi-
dor de impressão EFI Fiery® BT-1000

que impulsiona a impressora fornece
tons mais ricos e melhores e otimiza os
recursos para replicar perfis de cores
existentes comumente usados na im-
pressão de têxteis digitais.

As melhorias são um passo impor-
tante para continuar fortalecendo a pre-
sença da impressão digital no setor.
Eles permitem o uso de tecnologias de
jato de tinta mais ecológicas e sustentá-
veis para substituir os procedimentos
por tintas analógicas que tornam a ma-
nufatura têxtil a segunda indústria mais
poluente do mundo.

O provedor de software,
SAi, lançou um novo negócio
chamado Adendo.com. Este
negócio mudará a forma co-
mo o treinamento e o suporte
técnico são fornecidos na
indústria de sinalização e im-
pressão. Combinando
crowdsourcing com as mais
recentes tecnologias de vide-
oconferência e comércio

eletrônico, o Adendo.com
oferece um novo tipo de mer-
cado especializado.

O sistema de mercado é
simples. Profissionais da
indústria de sinalização e im-
pressão com experiência em
aplicativos, software ou hard-
ware se inscrevem para se-
rem consultores de adendo.
Pessoas que precisam de

treinamento aprofundado,
aconselhamento ou suporte
técnico podem encontrar e
contratar um Consultor no si-
te Adendo.com. Os consulto-
res definem suas próprias ta-
xas por minuto, as sessões
são agendadas para que os
clientes paguem apenas pelo
tempo que usarem. A plata-
forma Adendo.com lida com

agendamento, videocon-
ferência e cobrança. Os
clientes podem deixar co-
mentários e também partici-
par de webinars.

A
nova impresso-
ra-scanner in-
dustrial de entra-
da EFI Reggiani
BLAZE é uma
solução inteli-

gente e fácil de usar que aju-
dará as empresas têxteis a
permanecer no caminho do
sucesso no mundo da im-
pressão a jato de tinta indus-
trial eficiente e sustentável. É
equipado com a tecnologia
mais avançada da EFI Reg-
giani e oferece a mais alta
qualidade, confiabilidade e fle-
xibilidade na mais ampla va-
riedade de designs.

A nova impressora de 1,8
metros oferece um inovador
sistema de recirculação contí-
nua de tinta de baixa manu-
tenção, equipado com sensor
de nível e desgaseificação,
além de sistema de proteção
das cabeças de impressão
que prolonga sua vida útil e
aumenta o tempo de ope-
ração. O BLAZE pode produ-
zir até 125 metros lineares por
hora com uma resolução de
impressão de até 600x1200
pontos por polegada (dpi). A
impressora, que oferece exce-
lente produtividade, possui 8
cabeçotes de impressão dual

channel de 300 dpi e pode im-
primir uma configuração de
até 8 cores com tamanho de
gota totalmente variável. A im-
pressora está equipada com
uma unidade de lavagem de
correia transportadora contí-
nua e comutável para remover
água e fibras do tecido. Possui
dispositivo integrado para apli-
cação de adesivos que ofere-
ce a possibilidade de utili-

zação de termoplásticos, resi-
nas e adesivos permanentes.
Também inclui um desenrola-
dor de rolo de 400 mm, eixos
extensíveis, uma pistola de ar
e uma barra pneumática para
tecidos padrão.

A EFI Reggiani fará outra
série de lançamentos durante
2021 como o modelo EFI Reg-
giani HYPER de maior volume
ou uma versão atualizada da
impressora EFI Reggiani TE-
RRA Si. lver, uma impressora
de 180 cm de largura alimen-
tada pela tinta pigmentada
TERRA exclusiva da EFI Reg-
giani.

EFI Reggiani apresenta BLAZE, 

uma impressora têxtil digital industrial

SAi lança um novo negócio de treinamento

EFI Reggiani BOLT oferece qualidade de imagem ainda mais alta



https://www.ptc-asia.com/index.php?lang=en
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Por Mark Sollman

Gerente de Produto EMEA,

Mimaki Europe

À
medida que as
empresas ultra-
passam esse
período incerto,
muitas buscam
expandir suas

ofertas. A impressão em acrí-
lico é um setor que deve es-
tar na lista de todas as im-
pressoras de grande formato
quando se considera novas
oportunidades de aumentar a
receita. Como um setor, ele
contrariou a tendência e dis-
parou no ano passado, com
algumas impressoras que
oferecem este aplicativo ex-
perimentando um fluxo sem
precedentes de pedidos.
Normalmente usado para
impressões fotográficas e si-
nalização, a pandemia in-
f luenciou uma mudança
drástica em direção à
criação de painéis backs-
plash de acrílico.

Então, o que há na im-
pressão em acrílico que a tor-
na tão atraente?

1. Entrando em novos
mercados - o COVID-19 le-
vou muitas empresas a rea-
valiar seus negócios e consi-
derar se precisam investir em
novas tecnologias ou se ex-
pandir para novos setores.
Adicionar impressão acrílica
abre uma nova gama de apli-
cações internas e externas.
As impressoras também po-
dem expandir seu portfólio
de produtos personalizáveis
com acrílico, com a tecnolo-
gia que permite pequenas ti-
ragens acessíveis e econô-
micas.

2. Procure por aplicações
internas e externas - À medi-

da que mais pessoas ficam
confinadas em ambientes in-
ternos, houve uma aceitação
significativa em aplicações de
decoração de interiores, onde
o acrílico se destaca, com
uma variedade de possibili-
dades de impressão perso-
nalizáveis. No entanto, o acrí-
lico é um material que pode
funcionar facilmente em apli-
cações internas e externas,
com durabilidade para criar
sinais e gráficos duráveis pa-
ra exteriores. As aplicações
de blindagem são outra área
importante para o acrílico, já
que muitas empresas solici-
tam painéis backsplash de

acrílico e tampas de alimen-
tos personalizadas.

3. Um meio que permite a
criatividade: o acrílico, acima
de outros substratos, é incri-
velmente versátil, com a ca-
pacidade de ser dobrado e
gravado a laser. Isso lhe dá a
oportunidade de trabalhar
com ele, cortar e imprimir pa-
ra obter o resultado desejado.
Também é possível imprimir
em superfícies transparentes
e inclinadas e em várias es-
pessuras (1 a 30 polegadas).
Além disso, a impressão na
parte traseira e frontal das su-
perfícies transparentes per-
mite ao usuário criar designs

em camadas envolventes.
4. Qualidade fotográfica -

A impressão em acrílico há
muito é reconhecida por
seus resultados de alta qua-
lidade. A tecnologia oferece
uma variedade de t intas
compatíveis para obter dife-
rentes efeitos ou aumentar a
precisão das cores. A tinta
branca é um exemplo proe-
minente quando se trata de
impressão em acrílico, espe-
cialmente com a Mimaki
JFX200, que possui uma
opção 4x branca. Na verda-
de, usar acrílico jato de areia
em um lado aumenta ainda
mais a intensidade da tinta.

Impressão em acrílico:
O novo material "it" para impressoras?
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20
20 teste-

m u n h o u

mudanças

dramáticas

no modo de

vida da sociedade. A maneira

como as pessoas trabalham

e se socializam poderia ter

mudado para sempre. Os há-

bitos de consumo também

mudaram, o que teve um

grande impacto na indústria

de embalagens. Em um ano

em que algumas indústrias ti-

veram dificuldades, a indús-

tria de embalagens relatou

maiores volumes e receitas,

em parte devido a um au-

mento nas compras online.

Mas os consumidores

estão cientes de seu impacto

no meio ambiente e exigem

opções de embalagens mais

sustentáveis. Uma pesquisa

recente mostra que os consu-

midores do Reino Unido acre-

ditam que as embalagens de

papel são melhores para o

meio ambiente e eles são a

opção de embalagem escol-

hida por muitos.

O estudo, encomendado

pela organização sem fins lu-

crativos Two Sides e conduzi-

do pela empresa de pesquisa

independente Toluna, visa

compreender as mudanças

nas percepções dos consu-

midores sobre impressão, pa-

pel e embalagens baseadas

em papel.

PAPEL: A OPÇÃO DE

EMBALAGEM PREFERIDA E

SUSTENTÁVEL

As embalagens descartá-

veis não recicláveis têm cla-

ramente estado no centro

nos últimos anos, aumentan-

do a poluição e o seu impacto

nos animais e habitats tem si-

do amplamente divulgado.

Um relatório de 2020 da Pew

Charitable Trusts estima que

a quantidade atual de plástico

que chega aos oceanos é de

11 milhões de toneladas por

ano. Isso está levando os

consumidores a buscar ma-

neiras de reduzir o desperdí-

cio e criar uma economia cir-

cular sustentável. A pesquisa

mostra que a embalagem de

papel é a opção sustentável

de escolha para muitos.

No estudo, os consumido-

res foram solicitados a escol-

her seu material de embala-

gem preferido com base em

uma variedade de atributos

ambientais, visuais e físicos.

Esses materiais de embala-

gem eram papel / papelão,

plástico, vidro e metal. O es-

tudo revelou que o papel / pa-

pelão era o preferido opção

de empacotamento ed para

10 dos 15 atributos. 55% dos

consumidores do Reino Uni-

do preferem embalagens de

papel por serem melhores

para o meio ambiente, 51%

por serem mais fáceis de re-

ciclar e 77% por serem com-

postáveis em casa.

Os consumidores estão

certos em acreditar que o pa-

pel é mais fácil de reciclar. Na

Europa, 84% das embala-

gens de papel são recicladas,

tornando-se o material de

embalagem mais reciclado

do mundo. O vidro tem uma

taxa de reciclagem de 74%, o

metal 80% e o plástico 42%.

(Eurostat, 2019)

O estudo revelou que

32% dos consumidores do

Reino Unido acreditam que

as marcas, varejistas e su-

permercados são os princi-

pais responsáveis pela re-

dução do uso de embalagens

não recicláveis. Além disso,

46% dos consumidores do

Reino Unido acreditam que

varejistas, supermercados e

marcas não estão fazendo o

suficiente para introduzir em-

balagens mais sustentáveis

em suas lojas. Dito isso, os

consumidores também assu-

mem a responsabilidade,

com 29% dos consumidores

do Reino Unido acreditando

que 'o indivíduo (sua própria

escolha)' tem a maior respon-

sabilidade de reduzir o uso de

embalagens não recicláveis.

A ASCENSÃO DAS COMPRAS

ONLINE: NOTÍCIAS POSITIVAS

PARA EMBALAGENS DE PAPEL

Com o toque de uma tela,

os consumidores podem pes-

quisar um produto, fazer um

pedido e recebê-lo com segu-

rança em sua porta em 24 ho-

ras. Mas os consumidores

estão cientes do impacto que

as embalagens têm em nos-

so planeta e estão cada vez

mais exigindo que os varejis-

tas façam mais para garantir

que suas embalagens sejam

recicláveis.

A pesquisa descobriu que

os consumidores do Reino

Unido estão dispostos a agir

se não acreditarem que um

varejista está fazendo o sufi-

ciente para ser mais sus-

tentável. 42% dos consumi-

dores do Reino Unido consi-

derariam evitar um varejista

se não estivessem tentando

reduzir o uso de embalagens

não recicláveis, mais ainda

se o consumidor fosse da ge-

ração do milênio (51%). Ou-

tros 52% dos consumidores

do Reino Unido comprariam

ativamente mais de varejistas

que estão removendo o plás-

tico de suas embalagens.

Ao encomendar produtos

online, 67% dos consumido-

res do Reino Unido preferem

que esses produtos sejam

entregues em embalagens

de tamanho adequado, o que

mostra o desejo de reduzir o

desperdício desnecessário.

Outros 54% dos consumido-

res do Reino Unido preferem

que os produtos sejam entre-

gues em embalagens de pa-

pel, provavelmente devido às

suas qualidades altamente

recicláveis. A geração mais

velha (65 anos ou mais) tem

uma preferência maior por

produtos que eles encomen-

dam online para serem envia-

dos em embalagens de papel

(64%).

Preferências de embalagem: 
Os consumidores escolhem embalagens de papel



LLaa  PPrreennssaa

papel
34

M
ondi co-

meçou a

fornecer

aos seus

clientes o

seu grau

inovador e sustentável de

cartão para embalagem

feito na Eslováquia a par-

tir de materiais renová-

veis. Kraft Top White

combina os benefícios de

resistência, capacidade

de impressão e aparên-

cia de uma camada supe-

rior de fibra branca fresca

com os benefícios de

uma camada inferior de

fibra reciclada.

A tecnologia de ponta

do papel aumenta a re-

sistência ao mesmo tem-

po que reduz o peso, tor-

nando o Kraft Top White

uma solução atraente pa-

ra o crescente mercado

europeu de liner branco

para uso em embalagens

prontas para prateleiras,

displays de ponto de ven-

da e bandejas , embala-

gens de e-commerce,

bens de consumo durá-

veis e outras aplicações

de embalagens persona-

lizadas. A fábrica de

Ružomberok desfruta de

uma localização central

no crescente mercado

europeu de caixas de pa-

pelão e, portanto, é ca-

paz de oferecer prazos

de entrega reduzidos pa-

ra clientes em toda a Eu-

ropa para essas novas

soluções de papel.

A nova máquina

PM19 lançada em janei-

ro tem uma capacidade

de produção de 300.000

toneladas por ano e faz

parte do investimento de

€ 370 milhões da Mondi

para atualizar a fábrica e

reduzir ainda mais sua

pegada ambiental. Em

plena capacidade, a má-

quina usará mais de

200.000 toneladas de

papel para reciclagem

por ano (principalmente

da Eslováquia), abrindo

novas capacidades de

processamento e

apoiando a economia cir-

cular, mantendo os ma-

teriais em circulação e

evitando o desperdício.

Novo Kraft Top White da Mondi

A fábrica de papel Mitsubishi HiTec

em Flensburg comemora seu 325º ani-

versário este ano. Fundada por Hinrich

Gultzau em 1696 em "Mühlenstrom", fo-

ra dos portões da cidade, hoje se desta-

ca pela produção de papéis térmicos, ja-

to de tinta e barreira de alta qualidade

para embalagens flexíveis. Os papéis

especiais revestidos Flensburg são pro-

curados em todo o mundo.

Hoje, a fábrica de Flensburg repre-

senta alta flexibilidade, fabricantes de

papel experientes e tecnologias de re-

vestimento modernas. O espírito de

equipe é particularmente importante. A

força de trabalho altamente motivada,

experiente e muito bem treinada trabalha

todos os dias para atender às necessida-

des de seus clientes. s pedidos espe-

ciais de clientes em todo o mundo, mes-

mo em pequenas quantidades: inovado-

res, individuais e sustentáveis.

Por vários anos, além dos mercados

de papel para jato de tinta e térmico, que

ainda estão em expansão, a fábrica de

Flensburg se concentrou em papéis de

barreira revestidos para embalagens

flexíveis de alimentos e não alimentícios.

A proteção do clima e a sustentabilidade

são os grandes desafios do nosso tem-

po. Além de reduzir embalagens e evitar

desperdícios, o foco é em temas como

substituição de plásticos, uso de mate-

riais sustentáveis, e economia circular e

reciclagem. Em 2018, os primeiros

papéis de barreira barricote foram produ-

zidos em Flensburg, totalmente reciclá-

veis e papéis de barreira especialmente

sustentáveis.

325 anos de papel "Made in Flensburg"



https://www.mondigroup.com/en/home/
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O
mundo das em-

balagens está em

constante mu-

dança, adaptan-

do-se às novas

tecnologias, tendências de

marketing e demandas dos

consumidores. E nos últimos

12 meses, essas mudanças

foram intensificadas por um fo-

co cada vez maior na susten-

tabilidade das embalagens,

especialmente com o aumento

dramático nos negócios gera-

do pela pandemia.

Muitas empresas de em-

balagens relataram recente-

mente aumentos significativos

em volumes e receitas, in-

cluindo Smurfit Kappa, que

anunciou um crescimento de

receita de 5% no primeiro tri-

mestre de 2021, e DS Smith,

que espera que seus volumes

de caixas de papelão ondula-

do aumentem 7%. 

Não é novidade que a sus-

tentabilidade está no topo da

lista de muitas das novas

tendências em ambientes, e

um dos primeiros materiais que

as empresas agora recorrem é

o papel / papelão. Com uma ta-

xa europeia de reciclagem de

papel e embalagens de papel

de 84%, possui todas as cre-

denciais circulares certas para

empresas que desejam au-

mentar a sua sustentabilidade.

AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS EM

EMBALAGENS SÃO:
Maior uso de IA: para vare-

jistas, escolher exatamente o

tamanho de embalagem certo

para um determinado item po-

de ser demorado e trabalhoso,

especialmente quando eles

têm milhares de produtos de

tamanhos diferentes. Isso po-

de resultar em um pacote mui-

to grande para o item. O uso

de IA não apenas determina o

tamanho ideal do contêiner

para itens individuais, mas po-

de julgar rapidamente como

vários produtos podem ser

embalados juntos, encaixando

mais itens em um único paco-

te para economizar materiais e

custos de envio.

Estourando a bolha em en-

velopes: os envelopes que

combinam plástico-bolha com

papel são notoriamente difí-

ceis de reciclar e podem cau-

sar sérios problemas nos cen-

tros de reciclagem se não fo-

rem separados do fluxo de pa-

pel / papelão. Mas empresas

como a Amazon estão trabal-

hando em um envelope 100%

de papel que consiste em qua-

tro camadas de papel unidas

com cola solúvel em água. 

Reciclagem de materiais

residuais: em um esforço para

aumentar a circularidade, mui-

tas empresas estão observan-

do atentamente seus resíduos

de produção e considerando

como podem reutilizar esses

materiais em seus produtos. A

indústria de vestuário agora

entende o valor dos produtos

"preferidos", enquanto a IKEA

introduziu um serviço de re-

compra, oferecendo cupons

para seus móveis antigos. 

Viva as garrafas de papel:

seguindo o protótipo da garra-

fa de cerveja de papel da

Carlsberg, várias outras mar-

cas de bebidas se juntaram ao

ato e desenvolveram suas pró-

prias fontes de bebidas sus-

tentáveis. Johnnie Walker

lançou uma garrafa reciclável

100% sem plástico para seu

uísque de rótulo 'Black', en-

quanto a marca de vodka Ab-

solut testou várias garrafas de

papel reciclado e reciclável. O

vinhedo italiano Cantina Goc-

cia também se tornou o primei-

ro vinicultor a vender seu vinho

em garrafas de papel, com os

fabricantes da Frugalpac ale-

gando que a garrafa tem uma

pegada de carbono 84% me-

nor do que uma garrafa de vi-

dro e mais de um terço a me-

nos do que uma garrafa feita

de plástico 100% reciclado.

Principais tendências em embalagens sustentáveis

©
 O

le
k
s
a
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d
r

Por Two Sides.

"Greenwashing é a prática

de fazer uma afirmação enga-

nosa ou infundada sobre os

benefícios ambientais de um

produto, serviço, tecnologia

ou prática da empresa."

Imprecisões comuns so-

bre impressão e papel conti-

nuam sendo um grande pro-

blema para a indústria. Esses

equívocos são reforçados por

organizações financeiras,

empresas de serviços públi-

cos e muitos outros provedo-

res de serviços, à medida que

incentivam cada vez mais

seus clientes a mudar para

faturas e extratos eletrônicos.

Mas, em vez de focar na eco-

nomia potencial de custos da

tecnologia digital, o incentivo

à mudança é freqüentemente

baseado em alegações am-

bientais infundadas, como

"Go Green - Go Paperless" e

"Escolha o faturamento

eletrônico e ajude a salvar

uma árvore."

Essas mensagens são in-

fundadas, enganosas e po-

dem ter um efeito duradouro

na percepção dos consumi-

dores sobre o papel.

O IMPACTO DA LAVAGEM VERDE

Muitas organizações líde-

res, incluindo bancos, ser-

viços públicos e provedores

de telecomunicações, incenti-

vam seus clientes a deixarem

de usar papel, alegando que

faturas, extratos e outras co-

municações eletrônicas sem

papel salvam árvores, são

"mais verdes" e melhores pa-

ra o meio ambiente.

Essas declarações são

uma lavagem de verde. Es-

sas declarações não são es-

pecíficas, não são suportadas

por evidências científicas

confiáveis ou análises rele-

vantes do ciclo de vida e são

enganosas. Sem evidências

para apoiar a afirmação feita,

tal comunicação é Greenwas-

hing e infringe os regulamen-

tos de publicidade na maioria

dos países europeus.

Campanha anti-greenwash: O que é greenwash?



https://lovepaper.org/
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A
Lintec Europe

apresentou seu

material CY8525,

um novo rótulo au-

toadesivo à base

de água, alta durabilidade e

capacidade de impressão a

jato de tinta, projetado para

uma ampla variedade de seto-

res que vão desde manufatu-

ra, indústria química, saúde e

mercado farmacêutico.

Projetado em resposta à

crescente demanda por ima-

gens multicoloridas como uma

alternativa à impressão de eti-

quetas de transferência térmi-

ca em uma única cor, o novo

papel autoadesivo CY8525 da

Lintec foi desenvolvido em

conjunto com a série Epson

Colorworks; também pode ser

usado em uma ampla varieda-

de de sistemas de jato de tinta

à base de água. Essas etique-

tas oferecem resolução nítida,

cores vivas, detalhes de texto

finos e níveis excepcionais de

durabilidade; Além disso, eles

têm vários recursos adicionais

projetados para atender aos

requisitos de vários setores e

aplicações.

CY8525 apresenta uma

frente de poliéster 85µ bran-

co fosco, projetada para de-

sempenho ideal e permitindo

qualidade de impressão de

alta resolução combinada

com grande resistência à

água. CY8525 também apre-

senta um revestimento de

adesivo acrílico PFC de alto

desempenho, que exibe alta

aderência e alta aderência

inicial, em substratos de alta

e baixa energia, e é adequa-

do para exposição a nitrogê-

nio líquido.

Lintec Europe lança uma nova linha de
papéis para etiquetas autoadesivas

Cygnus Cross-Ply é um

material corrugado projeta-

do especificamente para

embalagens de e-commer-

ce que requerem aquele po-

der extra. Ele oferece recur-

sos de empilhamento apri-

morados e é mais robusto

do que o papelão ondulado

convencional.

A placa de parede dupla

feita com dois perfis de flau-

ta em direções opostas,

possui ranhuras verticais in-

dependentemente da face

em que a caixa esteja

apoiada. Além disso, um re-

vestimento central não é ne-

cessário para formar a junta

entre as duas ranhuras,

economizando o uso de

material em aproximada-

mente 20%. Nos testes, o

Cygnus Cross-Ply obteve

uma melhoria de 15-20% no

BCT (Teste de compressão

de caixa) em comparação

com as classes convencio-

nais.

Cygnus Cross-Ply está

disponível exclusivamente

na Swanline Paper & Board

em perfis com nervuras FF,

FE e FB até um tamanho

máximo de folha de 1100 x

1400 mm. O material pode

ser impresso ou laminado

em diversos tamanhos e es-

tilos; na verdade, os desig-

ners podem querer repen-

sar sua abordagem criativa

e utilizar ao máximo as ca-

pacidades exclusivas do

material.

O grupo

global de pa-

pel e embala-

gem Mondi fez

parceria com o

f a b r i c a n t e

alemão VPF, um especialis-

ta em materiais e revesti-

mentos autoadesivos, para

criar a primeira linha mun-

dial de revestimento re-

movível sustentável feito de

papel reciclado.

A VPF está comprometi-

da em tornar seus rótulos

mais sustentáveis, produ-

zindo-os com materiais reci-

clados. Em uma próxima

etapa, eles queriam que

seus revestimentos removí-

veis também fossem feitos

de materiais reciclados e

colaboraram com a Mondi

para tornar isso possível. A

Mondi usou sua abordagem

EcoSolutions centrada no

cliente para apoiar o com-

promisso da VPF com a

sustentabilida-

de e, com a

EverLiner M R

da Mondi, to-

dos os compo-

nentes dos la-

minados de etiqueta VPF

agora são feitos de mate-

riais reciclados.

O EverLiner M R da

Mondi foi lançado em feve-

reiro e é o primeiro revesti-

mento antiaderente vitrifica-

do à máquina com 70% de

conteúdo reciclado do mer-

cado. Além de usar menos

fibras frescas, está disponí-

vel com papel certificado

FSC ou PEFC e reduz signi-

ficativamente a pegada de

CO2e em comparação com

os revestimentos padrão.

Isso significa que o EverLi-

ner M R é uma solução de

revestimento removível

mais responsável para eti-

quetas, fitas, envelopes e

aplicações industriais.

Cygnus Cross-Ply para
embalagens de comércio

eletrônico

VPF usa os primeiros peel
liners sustentáveis da

Mondi
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A
Canson Infinity

anunciou o

lançamento do

primeiro papel

digital fosco bari-

ta, Baryta Photo-

graphique II Matt, 310 g / m2.

O novo papel possui superfí-

cie ultra-lisa com acabamento

totalmente fosco que, por não

apresentar interferência de

grãos, acentua os detalhes da

imagem impressa. A superfí-

cie fosca não reflete luz de

nenhum ângulo, o que é ideal

para fotógrafos ou artistas que

desejam exibir seus trabalhos.

Embora Baryta Photo-

graphique II Matt seja classifi-

cado como papel fotográfico

digital para câmara escura,

ele deve ser impresso com

tinta preta fosca em vez de

tinta preta fotográfica. Com

um D-Max (densidade de

preto) extremamente alto,

equivalente ao de um papel

de arte digital fosco, o papel

oferece contraste e profundi-

dade excepcionais, além de

cores com maior vivacidade e

intensidade.

Canson Infinity lança Baryta
Photographique II Matt
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Os consumidores estão

cada vez mais conscientes

de seu impacto no meio am-

biente e a maioria dos consu-

midores do Reino Unido

acredita que a taxa de reci-

clagem de papel não é muito

alta. Essa baixa conscienti-

zação do consumidor preo-

cupa quando o papel é, de fa-

to, um dos materiais mais re-

ciclados do mundo, com uma

taxa de reciclagem de 74%.

Um estudo, conduzido

pela organização sem fins lu-

crativos Two Sides e pela

empresa de pesquisa inde-

pendente Toluna, visa com-

preender as mudanças nas

percepções dos consumido-

res em relação à impressão,

ao papel e às embalagens à

base de papel. Esta visão

única sobre as atitudes do

consumidor em relação a um

dos materiais mais antigos e

universalmente usados do

mundo será repetida a cada

dois anos para monitorar e

relatar a evolução das per-

cepções do consumidor, con-

forme a consciência ambien-

tal se intensifica e os canais

de comunicação digital alter-

nativos se tornam mais fre-

quentes.

O papel é um dos mate-

riais mais reciclados do mun-

do. Na Europa, 74% do pa-

pel, 56 milhões de toneladas,

foi coletado e reciclado em

2020. A embalagem de papel

tem uma taxa de reciclagem

ainda maior, de 85%.

P
ara responder à

urgência da si-

tuação e aten-

der à crescente

demanda do

mercado por so-

luções alternativas e mate-

riais recicláveis, a Antalis

lança sua iniciativa global pa-

ra uma comunicação visual

mais sustentável.

Diante da produção global

de plástico que triplicou nos

últimos 25 anos, a medida

mais concreta em muitos paí-

ses é o rápido desapareci-

mento de objetos plásticos

descartáveis ou de vida limi-

tada, como sacolas plásticas.

O setor de comunicação vi-

sual, que representa 1% da

produção mundial de plásti-

cos, desempenha um papel

ativo na promoção do uso de

materiais mais sustentáveis.

Como líder europeu na

indústria de comunicação vi-

sual, Antalis está em uma po-

sição única para fazer mu-

danças positivas. A transição

para uma sinalização ecologi-

camente responsável envol-

ve a promoção de práticas

sustentáveis, bem como a

criação de uma estrutura que

permite que seus clientes es-

tejam equipados com mais

responsabilidade para o futu-

ro, por meio de uma varieda-

de de ferramentas e serviços.

GREEN STAR SYSTEM
Com base no sucesso do

Green Star System da Antalis

Paper Division, que resultou

em uma oferta de produtos

com 80% da faixa classifica-

da como 3 estrelas ou mais, a

Antalis agora está adotando

este sistema de classificação

eficiente e objetivo. para suas

soluções de comunicação vi-

sual.

O novo Sistema de Comu-

nicação Visual Green Star le-

va em consideração fatores-

chave como o tipo de maté-

ria-prima utilizada e a recicla-

bilidade ao final da vida útil de

cada produto, atribuindo-lhe

uma classificação de zero a

cinco estrelas.

Este sistema de medição

permitirá que os clientes An-

talis se orientem e escolham

corretamente entre os dife-

rentes tipos de materiais e a

infinidade de rótulos ecologi-

camente responsáveis. Ao

oferecer este serviço, a Anta-

lis visa informar e expandir as

opções dos seus clientes,

partilhando com eles os da-

dos necessários e oferecen-

do-lhes as melhores soluções

sustentáveis para as suas ati-

vidades.

Com a ajuda do Green

Star System e do seu pesso-

al especializado em sustenta-

bil idade, preparado para

acompanhar os clientes na

sua transição para soluções

mais sustentáveis, a Antalis

Comunicación Visual tem co-

mo objetivo que 75% dos pro-

dutos comercializados ten-

ham uma classificação de 3

estrelas ou mais até 2030.

Além disso, a Antalis com-

promete-se a que todos os

seus produtos ecologicamen-

te responsáveis (de 3 a 5 es-

trelas) estejam disponíveis

nos 28 países onde a empre-

sa distribui a sua oferta de co-

municação visual e, portanto,

proporcionará soluções alter-

nativas sustentáveis ao PVC

a nível mundial. e materiais

compostos.

Antalis lança iniciativa global para uma
comunicação visual mais sustentável

Os consumidores subestimam a alta taxa 
de reciclagem de papel



Companhia Web site
ANASISCOR. www.anasiscor.pt
ANTALIS PORTUGAL www.antalis.pt
AUTO GRAFICA www.auto-grafica.pt
AZEVEDO & ALBUQUERQUE www.azevedoealbuquerque.com
BÖTTCHER www.boettcher-systems.com
CANON PORTUGAL www.canon.pt
CARLOS GOMES www.carlosrgomes.com
DIGIAL HIRES www.dhires.com
ELOI FERREIRA www.eloiferreira.pt
EMETRÊS www.emetres.pt
FAMAG www.famag.pt

FEDRIGONI Portugal www.fedrigoni.es
FORMATO LP www.lpereira.pt
FUJIFILM Portugal www.fujifilm.pt
GRAFODINÂMICA www.grafodinamica.pt 
GRAFOPEL www.grafopel.pt
IBEROPRENSA www.iberoprensa.net
IMPRESSIVE WORLD www.impressive-world.pt
INDUQUÍMICA www.induquimica.pt
ISOGRAPH www.isographsl.com
KONICA MINOLTA www.konicaminolta.pt
KYOPRINT www.kyoprint.pt
LACOR www.lacor.com

LUSOROL www.lusorol.pt
MAGCOP www.magcop-porto.pt
MANROLAND IBERICA S. www.manroland.pt
MARTIN WESTLAND www.martinwestland.com
NUNO PEREIRA www.toners-e-tinteiros.com
OKI SYSTEMS IBERICA www.oki.pt
PAPEL DO PRADO www.papeldoprado.com
PORTUCEL SOPORCEL www.portucelsoporcel.com
RHPRO www.rhpro.pt
RICOH PORTUGAL www.ricoh.pt
TORRASPAPEL www.torraspapel.com
XEROX PORTUGAL www.xerox.com

DDiirreettóórriioo de
Marque presença nesta secção: Tlf.: (+34) 91 309 65 20. 

COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS

Adast, Solna, Hamada, 
Heidelberg, Roland, Polar…

SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
isograph_leandro

EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS

Adast, Solna, Hamada, 
Heidelberg, Roland, Polar…

SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
isograph_leandro

EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

FORNECEDORES

www.isographsl.com
www.martinwestland.com
www.icdsa.es
www.alborum.com


com Stripping/ Foil Stamping
YAWA Automatic 

Incorpora 
dispositivos Siemens, 

software Schneider, 
sensores Panasonic, 

sensores OMRON, 
bombas Becker, etc.

Uma máquina  internacional ao alcance de todos

sharedrisk@sharedrisk.es

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es
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Indústria e Comunicação Gráfica .

LaPrensaLa    Pre   nsa
0UTUBRO

2020
www.alborum.com

ETIQUETAS       EMBALAGEMETIQUETAS       EMBALAGEM

A
AIFEC, Associação

Ibérica de Fabri-

cantes de Etique-

tas Contínuas,

apresentou uma

nova edição do Estudo de

Não Conformidades 2020 do

setor das Etiquetas elaborado

no âmbito do Grupo de Gesto-

res de Qualidade da AIFEC.

O estudo com contém indi-

cadores de não conformida-

des e de custo de não confor-

midades do sistema de quali-

dade das empresas AIFEC,

tanto externas (reclamações

de clientes) como internas.

Completa-se com secções

que indicam a origem das não

conformidades por departa-

mento, as causas das não

conformidades, bem como

uma discriminação específica

das relacionadas com forne-

cedores. Por fim, o estudo for-

nece um indicador do custo

potencial das não conformida-

des internas que permite

identificar o valor que a área

de qualidade contribui para o

faturamento da empresa.

O estudo mostra que em

2020 as não conformidades

foram melhoradas em todos

os trechos, o total de não con-

formidades foi corrigido em

0,4% e o seu custo em 0,2%.

Essas melhorias podem ser

percebidas principalmente

nos departamentos comer-

cial, compras e produção. E

dentro disso, no corte de ma-

trizes. Em relação às causas,

a principal melhoria tem sido

a correta aplicação dos proce-

dimentos estabelecidos pela

empresa. Em relação aos for-

necedores, as não conformi-

dades aumentaram apenas

0,06% e os custos, 0,28%. O

custo potencial das não con-

formidades indica que 1,53%

do faturamento da empresa é

derivado da detecção de não

conformidades pelo departa-

mento de qualidade.

Os dados mostram a im-

portância que as empresas

fabricantes de etiquetas atri-

buem à qualidade dos seus

processos e à vigilância que

se faz tanto aos fornecedores

como aos clientes para obter

o máximo de melhorias que

permitam um processo de fa-

bricação o mais perfeito

possível. Graças aos projetos

realizados no âmbito dos gru-

pos de trabalho da AIFEC, é

possível contribuir de forma

setorial para o desenvolvi-

mento e melhoria das empre-

sas da AIFEC. O resultado

deste trabalho em equipa é

também a colocação no mer-

cado do selo de excelência

QAIFEC, que numa das suas

vertentes de melhoria inclui

todos os processos relaciona-

dos com o sistema de quali-

dade da empresa.

O setor de etiqueta contínua
continua apostando na qualidade

Fujifilm lança
Jet Press

FP790 para
embalagens

flexíveis
Como parte de sua

nova linha de impresso-

ras a jato de tinta digital, a

Fujifilm Corporation

lançará a nova Jet Press

FP790, uma impressora a

jato de tinta digital à base

de água projetada para o

mercado de embalagens

flexíveis. A Fujifilm plane-

ja lançar o produto no

mercado norte-americano

no outono de 2021 e, em

seguida, expandi-lo para

outras áreas geográficas,

como a Europa.

Espera-se que o mer-

cado de embalagens con-

tinue a experimentar um

crescimento sustentado

em todo o mundo. Espe-

cificamente, a impressão

digital torna-se cada vez

mais necessária, pois res-

ponde a uma série de ne-

cessidades (prazos de

entrega curtos, unidades

de pedido menores, mais

espaço para armazenar

diferentes versões) e

também aborda questões

ambientais, num contexto

de diversificação das pre-

ferências dos consumido-

res e métodos de marke-

ting e encurtando os ci-

clos do produto.

As principais carac-

terísticas da Jet Press

FP790 são: Design ecolo-

gicamente correto, alta

produtividade para tira-

gens curtas e médias e

uma ampla gama de co-

res e branco de alta opa-

cidade.
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Anúncios de Bobst
Conferência de imprensa anual de 2021

H
á um ano,

Bobst anunciou

sua visão de

moldar o futuro

do mundo das

embalagens,

oferecendo uma profunda

transformação neste setor.

Em sua última Conferência

Anual de Imprensa, a empre-

sa revelou uma série de no-

vas soluções que apóiam es-

sa visão, todas baseadas nos

quatro pilares de conectivida-

de, digitalização, automação

e sustentabilidade, para aju-

dar os clientes a fazer versus

a transformação da produção

de embalagens.

PARA A INDÚSTRIA DE PAPELÃO
DOBRÁVEL

Bobst anunciou as se-

guintes soluções: A nova

versão A3 multifuncional Ex-

pertfold 110 apresentando

novos módulos integrados

para a produção específica

de caixas com fundos au-

tomáticos e 4 e 6 cantos, sim-

plificando e encurtando a

configuração na troca de ti-

pos de caixas ; a nova prensa

de impressão de estampa-

gem a quente Novafoil 106

que oferece impressão cruza-

da multicor econômica para

aplicação de holograma, gra-

vação em alto e baixo relevo

e até mesmo corte e vinco;

Accuregister, uma nova

versão do registro óptico de

corte para impressão Power

Register, que reduzirá os

tempos de preparação e de

inatividade associados à in-

serção de folhas; Pacote de

redução do tempo de confi-

guração para configuração

rápida e fácil com qualquer

trabalho na cortadora de vin-

co BOBST 106; mesa de ins-

peção digital - 106 caixas

dobráveis, solução digital

avançada, adequada para o

tamanho do formato 106, é

um dispositivo digital inteli-

gente que compara os resul-

tados da produção com o

PDF original do cliente.

PARA A INDÚSTRIA DE PAPELÃO
ONDULADO

Mastercut 1.65, única má-

quina especialmente projeta-

da para a conversão de cha-

pas litográficas e adequada

para papelão normal e corru-

gado, bem como para chapas

litográficas, de forma que

uma única máquina pode ser

utilizada para todos os trabal-

hos; A empacotadora au-

tomática SPEEDPACK, dis-

ponível na Expertfold

145/165, Expertfold 170-350

e Masterfold 170-350m, per-

mitirá que as empresas de

conversão aproveitem todo o

potencial de suas linhas de

dobra e colagem BOBST.

PARA A INDÚSTRIA DE
EMBALAGENS FLEXÍVEIS

OneBARRIER, uma famí-

lia de novos substratos alter-

nativos e sustentáveis, que

se concentra no desenvolvi-

mento de soluções livres de

EVOH para polietileno de alta

barreira (PE) totalmente mo-

nomaterial em que, maximi-

zando a quantidade de PE,

fornecemos ou um estrutura

de embalagem que é reciclá-

vel e econômica, garantindo

um desempenho excepcional

de barreira; Impressora de ro-

togravura VISION RS 5003,

uma impressora altamente

produtiva que fornece im-

pressão de alta qualidade em

velocidades de até 450 m /

min em uma ampla variedade

de substratos flexíveis. par-

ceria com a Siegwerk para

oferta de tintas à base de

água.

Jean-Pascal Bobst durante apre-
sentação na coletiva de impren-
sa.

A Onyx Graphics anuncia

a disponibilidade global do

ONYX 21.1, a versão mais

recente do software da em-

presa com base no ONYX

21, com um novo fluxo de tra-

balho PDF Soft Proof e fun-

cionalidade Print Label Cut

Path. Provas RGB na tela po-

dem ser facilmente geradas

em tempo real ou automati-

zadas usando o ONYX Quick

Sets para referência visual

rápida da saída final antes da

impressão. Os caminhos de

corte de etiquetas de im-

pressão adicionam automati-

camente um caminho de cor-

te em torno das etiquetas de

impressão para fornecer aos

compradores de impressão

informações importantes so-

bre o trabalho para im-

pressões futuras.

ONYX 21.1 também apre-

senta novas opções para me-

dição de luz ambiente usan-

do ONYX Media Manager,

opções de construção ICC

personalizadas para medição

de fonte de luz e uma série

de novas opções de suporte

de dispositivo, incluindo per-

fis transmissivos usando X-

Rite i1 Pro. -3, suporte total

para Fotoba, instalação de

cortador XLA e dispositivo de

cor a pedido.

Onyx Graphics lança ONYX 21.1



Esta máquina pode realizar a decapagem
automática de caixas de papelão, etiquetas,
papelão cinza e outros produtos de pequeno e
médio porte.

Projeto mecânico robusto, componentes padrão
de alta qualidade, sistema hidráulico e peças
elétricas garantem a estabilidade da máquina sob
a capacidade máxima de trabalho.

O projeto mecânico e estrutural é fácil de operar, o
que é muito fácil de operar e obtém alta precisão.

HMI e PLC ajudam o operador a finalizar o
comissionamento e a troca de diferentes
trabalhos.

Automatic StrippingAutomatic Stripping

sharedrisk@sharedrisk.es

Torna mais
fácil e simples, 

obter o produto 
corte e vinco 

e se livrar do
lixo

mailto:sharedrisk@sharedrisk.es
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O gerenciamento de conteúdo no Web-

Center da Esko está obtendo economias

significativas de tempo e custos para as

marcas, com um cliente multinacional redu-

zindo seu tempo de resposta de marcação

de ponta a ponta de 14 semanas para ape-

nas 14 dias com conteúdo estruturado.

O recurso de gerenciamento de conteú-

do do software de gerenciamento de fluxo

de trabalho da Esko, WebCenter, que inclui

embalagens e itens estruturados, torna

mais fácil para as equipes especificar, ge-

renciar e reutilizar o conteúdo a ser usado

em seus projetos. Arte ao conectar o con-

teúdo e o fluxo de trabalho diretamente na

arte processo de criação.

Quando todos os elementos que

compõem um rótulo ou embalagem em um

produto de consumo precisam ser criados e

aprovados em um ritmo rápido, a capacida-

de de gerenciar a criação e aprovação de

tudo, até códigos de barras e símbolos, em

um sistema, garante que os pacotes e as

etiquetas são compatíveis e sem erros.

A AIFEC realizou sua Assembleia Geral

Virtual no dia 10 de junho, na qual participa-

ram 50 assistentes e na qual foi possível

apresentar os principais projetos em que a

associação está trabalhando atualmente.

Foi apresentado o relatório de atividades

para 2020, no qual a AIFEC tem fortalecido a

comunicação e visibilidade da associação,

tem se aprofundado em vários projetos dos

grupos de trabalho de Gestores de Qualidade

e Próxima Geração, principalmente o desen-

volvimento do Guia de Economia Circular e

Pegada de Carbono e o Guia de Gerencia-

mento de Resíduos. Foram também publica-

dos novos estudos de benchmarking do se-

tor, indicadores de não conformidades e es-

tatísticas de vendas de matérias-primas para

Espanha e Portugal. Entre as atividades de

2020, destacam-se o acompanhamento le-

gislativo relacionado com o COVID-19, o

acompanhamento e acompanhamento do se-

tor de apoio às empresas e o lançamento de

um vasto leque de webinars para reforçar a

formação oferecida pela associação.

Durante este ano de 2021, a AIFEC está

trabalhando no novo horizonte de digitali-

zação e sustentabilidade. Durante a Assem-

bleia, foi apresentado o acordo alcançado

com a empresa Greemko, para o desenvolvi-

mento da aplicação do cálculo da pegada de

carbono das empresas e do próprio setor,

bem como a apresentação do Selo de Ex-

celência QAIFEC.

AIFEC celebra sua Assembleia Geral

Solução de gerenciamento de conteúdo da Esko

Stratasys capacita a
prototipagem rápida

de embalagens
A Stratasys, fornecedora de

soluções de impressão 3D de

polímero, leva a prototipagem

rápida de embalagens de pro-

dutos a um nível totalmente no-

vo com a tecnologia de im-

pressão Stratasys PolyJet. Os

designers agora podem realizar

modelagens complexas de em-

balagens coloridas para cosmé-

ticos, bebidas, eletrônicos de

consumo, cuidados pessoais,

alimentos e muito mais. Esses

protótipos de alta fidelidade si-

mulam com precisão a embala-

gem final, como combinações

realistas de cores, texturas,

transparência e flexibilidade.

Com a impressão PolyJet

nas impressoras 3D das séries

J8 Prime, J7 e J55 Prime, os de-

signers podem facilmente pro-

duzir embalagens 3D comple-

xas, com alta transparência e

cores, com gráficos 2D integra-

dos e etiquetas, tudo em uma

única impressão. Graças aos

fluxos de trabalho fáceis do

GrabCAD Print, os protótipos

deixam de ser produtos simula-

dos na tela e passam a ser

amostras totalmente impressas

em 3D em apenas um dia.

AB Graphic International

(ABG) instalou recentemente

uma máquina de acabamen-

to Digicon Série 3 na empre-

sa de etiquetagem escocesa

NSD Labels. O investimento

permite que a empresa sedia-

da em Edimburgo substitua e

atualize os existentes tingin-

do o legado da Digicons, en-

quanto mantém sua posição

de mercado para empresas

locais e globais nos setores

de alimentos, bebidas, saú-

de, médico e químico.

Por ser modular em de-

sign, a nova Digicon 3 Series

da NSD foi configurada para

atender aos seus exigentes

requisitos de produção.

A máquina inclui; duas ca-

beças flexográficas, uma uni-

dade de folha quente de leito

plano de 25 toneladas com

uma cabeça rotativa que per-

mite que a folha seja alimen-

tada ao longo e ao longo da

teia, uma seção de estampa-

gem abobadada, duas es-

tações de laminação, dois

módulos de impressão de te-

la plana que fornecem verniz

de tela de qualidade, desbo-

binar e rebobinar, corte e vin-

co e lâminas de corte au-

tomático.

Uma Digicon 3 para etiquetas NSD
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A
Heidelberg apre-

sentou sua mais re-

cente estreia mun-

dial, a nova Speed-

master CX 104,

com a qual busca continuar

afirmando sua posição no

segmento de embalagens e

atender à crescente demanda

por sistemas de impressão

flexíveis, com uma variedade

de soluções de automação e

variantes no setor comercial .

O novo equipamento de for-

mato de 104 folhas oferece

aos clientes de impressão co-

mercial, embalagem e etique-

ta acesso à tecnologia offset

de folha alimentada de próxi-

ma geração da Heidelberg a

uma excelente relação preço-

desempenho.

A Speedmaster CX 104

apresenta um novo design er-

gonômico com excelente

acessibilidade e oferece uma

filosofia de operação comple-

tamente nova (Heidelberg

UX), que, junto com um gran-

de número de sistemas de as-

sistência incluídos como

padrão, fornece o melhor su-

porte possível para os opera-

dores no Centro de Prensa

Prinect Estação de controle XL

3 e na própria máquina. Para

garantir que os tempos de

acerto sejam sempre curtos, o

sistema patenteado Intellistart

3 determina automaticamente

os processos de acerto ne-

cessários para a produção do

trabalho. Para todas essas no-

vidades, há também uma série

de sistemas de atendimento

baseado em inteligência artifi-

cial, como Wash Assistant e

Color Assistant Pro.

Um dos destaques da

Speedmaster CX 104 é sua

nova unidade de revestimen-

to. Com base na tecnologia

XL, esta unidade se concentra

na operação simplificada, con-

figuração mais rápida e maior

melhoria na qualidade do re-

vestimento.

A unidade de entintagem /

umedecimento da nova Spe-

edmaster CX 104 foi projetada

para oferecer qualidade e pro-

dutividade ideais. Recursos

adicionais também estão dis-

poníveis para clientes que

buscam melhorar ainda mais

o desempenho da unidade de

tinta / umedecimento, espe-

cialmente na impressão UV.

Para coincidir com o lança-

mento da Speedmaster CX

104 no mercado, a Heidelberg

também está apresentando a

nova Speedmaster CX 92.

Como a Speedmaster CX

104, a CX 92 se beneficia de

um novo design ergonômico,

da nova unidade de revesti-

mento redesenhada e das

inovações em tintagem /

umectação unidade.

Heidelberg apresenta a nova Speedmaster CX 104



https://www.fespabrasil.com.br/pt/
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A
indústria de im-

pressão e embala-

gem está passando

por uma transfor-

mação profunda,

com mudanças no comporta-

mento do cliente e novas tecno-

logias alterando a indústria. Pa-

ra empresas de conversão e

proprietários de marcas, conec-

tar os pontos entre a embala-

gem 4.0 e a indústria 4.0 é de

grande importância estratégica.

Nesse contexto, a BOBST

desenvolveu sua visão da

indústria para moldar o futuro

do mundo das embalagens,

com base em quatro pilares,

que são conectividade, digita-

lização, automação e susten-

tabilidade. Como a BOBST

continua a fornecer máquinas

de qualidade, ela está colo-

cando grande ênfase em no-

vas tecnologias e recursos

que preparam seus clientes

para o futuro.

BOBST CONNECT

A BOBST fornece so-

luções digitais para preparar,

produzir, reagir, manter e oti-

mizar o fluxo de trabalho de

produção. O BOBST está con-

vencido de que toda a cadeia

de valor da embalagem pode

ser conectada, e o BOBST

Connect é o resultado dessa

crença. Ao conectar todas as

fases do processo, o BOBST

Connect reforça a eficiência, o

controle e o conhecimento

dos dados.

O BOBST Connect é o elo

entre os equipamentos de pro-

dução da BOBST e o ecossis-

tema digital (incluindo software

externo), projetado para au-

mentar a eficiência, precisão,

desempenho e, em última aná-

lise, a lucratividade. Através do

BOBST Connect, o conheci-

mento da máquina e dos pro-

cessos é fornecido aos clien-

tes, para que haja uma mu-

dança real na forma de trabal-

har, em linha com as rápidas

mudanças do mundo atual.

BOBST ONEECG
oneECG é a tecnologia

Extended Color Gamut da

BOBST, usada em impressão

analógica e digital de etique-

tas, embalagens flexíveis, pa-

pelão dobrável e papelão on-

dulado. ECG refere-se a um

conjunto de tintas de processo

- normalmente 7 - para atingir

uma combinação específica

de uma gama de cores maior

do que o CMYK tradicional,

garantindo repetibilidade inde-

pendentemente das habilida-

des do operador.

NOVO PORTFÓLIO DE

ETIQUETAS BOBST
A BOBST pretende liderar

o próximo capítulo na digitali-

zação da produção de etique-

tas e, além disso, vai além da

impressão digital, oferecendo

soluções totalmente digitaliza-

das em flexografia, impressão

a jato de tinta digital e uma

combinação de ambas.

Para garantir uma apli-

cação eficaz desta decisão,

no início de 2021 a BOBST

adquiriu os restantes 49,9%

da Mouvent AG. Esta aqui-

sição é um compromisso de

acelerar a digitalização da im-

pressão com base em uma

tecnologia única que oferece

alta qualidade, alta velocidade

e o menor custo de proprieda-

de. A BOBST irá agora inte-

grar totalmente a Mouvent sob

a marca BOBST e atividades

de marketing.

Na BOBST, eles estão

convencidos de que o futuro

da produção de etiquetas será

impulsionado pelos avanços

no jato de tinta e pelo cresci-

mento da categoria multifun-

cional.

MESA DE INSPEÇÃO DIGITAL

BOBST
A Mesa de Inspeção Digi-

tal BOBST (DIT) é uma gran-

de novidade de controle de

qualidade, simplificando o pro-

cesso, melhorando a precisão

e automatizando a geração de

relatórios, e é um elemento

estratégico da implantação do

Packaging 4.0.

Essas tabelas totalmente

digitalizadas usam dados para

evitar erro humano, reduzir

significativamente o desperdí-

cio e reduzir recalls de produ-

tos dispendiosos e perturba-

dores.
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BOBST conecta os pontos entre
"Embalagem 4.0" e "Indústria 4.0"
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A
pesar de hoje a
população estar
mais consciente
dos efeitos ne-
gativos dos resí-
duos, a poluição

continua a aumentar. De
acordo com o último estudo
da The Economist Educatio-
nal Foundation, entidade in-
dependente que divulga con-
hecimento e as notícias do
jornal The Economist para jo-
vens, em conjunto com a Uni-
lever, empresa multinacional
de beleza e produtos de con-
sumo, são utilizadas cerca de
500 bilhões de sacolas por
ano de plástico, que leva até
1.000 anos para se decom-
por.

Por outro lado, afirma-se
também que apenas 9% dos
resíduos plásticos são trata-
dos corretamente. O restante
(91%) nunca é reciclado. Al-
guns especialistas prevêem
que, se essa situação não mu-

dar, em 30 anos haverá mais
detritos de plástico do que pei-
xes no oceano.

"É extremamente impor-
tante que estejamos atentos
ao que está acontecendo. Na
SOLOIMPRENTA implemen-
tamos produtos totalmente
ecológicos porque acredita-
mos que a mudança começa
nas empresas ", afirma Juan
Calvo, CEO e fundador da
SOLOIMPRENTA, empresa
espanhola especializada em
impressão online e referência
no mercado nacional.

Os processos de fabri-
cação de embalagens devem
ser revistos, principalmente os
de grandes empresas. Calvo
prevê que "ao modernizar os
processos de produção e au-
mentar o uso de materiais bio-
degradáveis ou reciclados, a
poluição será significativa-
mente reduzida". Porém, "é
um processo longo que exige
um grande empenho".

É POSSÍVEL ELIMINAR

COMPLETAMENTE O USO DE

PLÁSTICO?
A WRAP, ONG britânica

que promove a cultura sus-
tentável e luta pela recicla-
gem e reprocessamento de
resíduos, argumenta que o
plástico tem benefícios que
outros materiais não têm,
principalmente para o setor
alimentício. Esse tipo de en-
voltório funciona como uma
barreira hermética contra o
ar, a água e a higiene em
produtos perecíveis, prolon-
gando sua vida útil e reduzin-
do o desperdício.

"Contribuir com o cuidado
do meio ambiente não signifi-
ca apenas suplantar o plásti-
co por completo, pois, se não
for feito de forma adequada,
pode gerar efeitos opostos.
Além disso, não são apenas
os plásticos que causam pro-
blemas se não forem descar-
tados corretamente; O metal

e o vidro, por não se quebra-
rem, também causam lixo te-
rrestre e marinho ", diz Cal-
vo.

A verdadeira maneira de
reduzir a poluição é que to-
das as embalagens sejam
feitas de material reciclado,
projetadas para serem re-
cicláveis e tenham os meios
para reciclá-lo facilmente.

No Reino Unido, eles pla-
nejam que até 2025, 100%
das embalagens plásticas
serão reutilizáveis, reciclá-
veis ou compostáveis. Da
mesma forma, espera-se
que cada vez mais países se
juntem à mudança, imple-
mentando novos sistemas
de manufatura sustentáveis.
Por fim, Calvo destaca que
"este é um caminho no qual
todos devemos fazer parte.
Se cada um contribuir com
seu grão de areia, podere-
mos alcançar ótimos resulta-
dos ".

Apenas 9% dos resíduos de plástico são reciclados:
Quais são as consequências?

A Domino Printing
Sciences lançou a no-
va Cx350i, uma im-
pressora com tecnolo-
gia a jato de tinta pie-
zoelétrica (PIJ) proje-
tada para realizar a
codificação de embalagens externas,
principalmente em caixas,
e fornecer aos fabricantes
uma alternativa à etique-
tagem, reduzindo custos
e desperdício.

A nova solução Cx350i
é uma impressora con-
fiável, otimizada e de
baixa manutenção pa-
ra impressão de códi-
gos compatíveis com
GS1 de alta qualidade,

legíveis por máquina,
em caixas, bandejas
e outros tipos de em-
balagens secundá-
rias.

O Cx350i é equi-
pado com a interface

de usuário QuickStep da Domino e um
controle intuitivo de tela de toque
para que os operadores possam
definir as configurações rapida-
mente e selecionar fácilmente, edi-
te ou crie layouts de impressão. A

interface do usuário é
comum a toda a gama
de equipamentos Domi-
no, ajudando a reduzir
a necessidade de trei-
namento adicional do
operador.

Placa digital flexo
nyloflex FTM de XSYS

A nova chapa digital
nyloflex FTM com pon-
tos de topo plano ineren-
tes foi desenvolvida es-
pecificamente para im-
pressão flexográfica com
tintas à base de água em diferentes
graus de substratos de papel. O gatilho
para o desenvolvimento desta nova so-
lução de chapas está acelerando a de-
manda por uma produção de embala-
gens mais ecologicamente correta. À
medida que o mercado se move em di-
reção a substratos mais sustentáveis
em resposta a essas demandas, a
XSYS apresenta a placa digital nyloflex
FTM que permite que os impressores
usem tintas à base de água em papel
revestido e não revestido para embala-
gens de alimentos assépticos e reves-
timentos pré-impressos. ondulado.

Domino apresenta sua nova 
solução de jato de tinta Cx350i
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O Flint Group Packaging

Inks aprimorou sua linha de

tintas e revestimentos à base

de solvente para clientes eu-

ropeus. A nova linha ONE-

Code foi projetada para sim-

plificar o processo de im-

pressão de embalagens

flexíveis, reduzindo o des-

perdício do processo e au-

mentando a facilidade de fa-

zer negócios.

O portfólio da ONECode

incorpora VertixCode para

impressão flexográfica, Ma-

trixCode para gravura, He-

lixCode para tintas de dupla

finalidade (flexo e gravura) e

ZenCode, uma linha recen-

temente lançada de so-

luções sustentáveis. Apri-

morando e complementan-

do o portfólio estão os verni-

zes da marca NexisCode e

primers de sobreimpressão

e aditivos da marca Admix-

Code.

A marca ONECode

abrange uma gama comple-

ta de tintas de impressão, re-

vestimentos, primers e aditi-

vos voltados para a ino-

vação, desenvolvidos por um

grupo global de especialistas

técnicos trabalhando juntos

como uma equipe.

A
pós o lançamen-

to de seu revesti-

mento flexográfi-

co de alta umida-

de à base de

água (WBF) des-

tinado às indústrias de im-

pressão de papel e cartão on-

dulado, onde a alta umidade é

um fator nos processos de

pós-impressão, a marca e es-

pecialistas de codificação glo-

bais DataLase lançou três

adicionais revestimentos para

expandir a oferta.

O novo revestimento,

WBF-7101, oferece uma mu-

dança de cor de branco para

preto de alto contraste com

um nível padrão de resistên-

cia à abrasão e pode ser usa-

do para aplicações de codifi-

cação de caixas em áreas de

alta umidade. Ideal para uma

variedade de aplicações, in-

cluindo alimentos e bebidas e

e-commerce em substratos

de papelão e papel marrom

ou branco. Além disso, Data-

Lase está lançando variações

de alta fricção; WBF-HR-7100

(mudança de cor transparen-

te para preto) e WBF-HR-

7101 (mudança de cor branco

para preto), que são projeta-

dos especificamente para re-

siliência da cadeia de supri-

mentos, tornando-os ideais

para aplicações industriais,

construção ou logística. 

A Siegwerk agora oferece

uma nova geração de tintas

sustentáveis à base de água

para aplicações de papel e

cartão: UniNATURE. A nova

linha de produtos é formulada

com componentes renováveis

e naturais, proporcionando

uma alternativa ecológica às

tintas convencionais sem afe-

tar a reciclabilidade do papel,

e a embalagem de papelão dá

um passo na direção da re-

dução dos microplásticos que

podem ser encontrados nas

tintas.

A nova gama de tintas

apresenta excelente desem-

penho de tinta e intensidade

de cor que oferece níveis de

rapidez semelhantes às tec-

nologias atuais à base de

água. Testes de

usuários mostra-

ram formato de

ponto aprimora-

do, ganho de

ponto comparável,

alta resolução e fácil lim-

peza na impressora. Além dis-

so, o UniNATURE pode atingir

altas velocidades de im-

pressão em papéis revestidos

e não revestidos. A

nova série de tin-

tas e revestimen-

tos é aplicável para

muitas aplicações

de papel e cartão, incluin-

do caixas de papelão ondula-

do, bandejas e displays, em-

balagens de fast food, sacos e

sacolas, bem como copos e

embalagens.

DataLase expande gama de revestimentos de alta umidade

Flint Group apresenta ONECode, sua
nova linha de tintas e revestimentos

A GSE lançou um blog

para ajudar os profissionais

de rótulos e embalagens a

maximizar o valor do geren-

ciamento de tinta. O blog

InkConnection, voltado para

conversores, fabricantes de

tintas e proprietários de

marcas, será um guia defini-

tivo para acabar com o des-

perdício, garantindo a quali-

dade e criando uma cultura

de melhoria contínua por

meio de formas "Lean" e

"Inteligentes" de trabalho.

InkConnection fornecerá

orientação sobre o geren-

ciamento de todos os con-

juntos de tintas para rótulos

e embalagens comumente

usados, incluindo proces-

sos de flexografia, gravura,

tela, offset e impressão ti-

pográfica. A primeira série

de artigos tratará da apli-

cação de técnicas de manu-

fatura e gestão "enxutas" na

empresa de transformação

para criar uma cultura de

melhoria contínua.

GSE apresenta o blog
InkConnection3 

Siegwerk apresenta UniNATURE, sua próxima geração de tintas sustentáveis



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
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A
Esko lançou

uma inoFa uma

nova colabo-

ração com a

Scantrust e a

empresa pionei-

ra de embalagens. EPac Fle-

xible Packaging. O Esko Au-

tomation Engine está no cen-

tro da operação, com seu in-

novador vative VDP techno-

logy, que permite a im-

pressão de códigos QR segu-

ros e serializados em grande

escala, impulsionando o po-

tencial de VDP para a nova

embalagem conectada e ser-

viço de produtos conectados,

EPacConnect.

Usando a nuvem para

acesso global 24 horas por

dia, 7 dias por semana aos

dados e novos recursos de

escalabilidade, o Automation

Engine permite que o ePac li-

berte o potencial do VDP pa-

ra uma organização, de ma-

neira integrada.

Como todas as embala-

gens flexíveis ePacConnect

incluem um código QR Scan-

trust, todas as bolsas tornam-

se um acesso à Internet. O

código exclusivo na embala-

gem, que é menor do que um

selo postal, ativa o conjunto

de produtos e ferramentas de

embalagem conectados da

Scantrust. As funções acessí-

veis variam de ferramentas

para envolver o consumidor a

funções ativas para proteger

a marca e prevenir a falsifi-

cação, que funcionam digitali-

zando um código QR seguro

na embalagem.

Duas das principais em-

presas de soluções de soft-

ware de embalagem al-

cançaram um marco em sua

colaboração, com a recente

instalação do Motor de Au-

tomação da Esko e do Sis-

tema de Informação de Ge-

renciamento (MIS) da

CERM na especialista em

rótulos francesa Estrabols,

alcançando sua centésima

colaboração.

A Esko, uma empresa in-

ternacional que desenvolve

soluções de software e

hardware para o setor de

embalagens, e a CERM,

que oferece soluções de

software confiáveis para flu-

xos de trabalho integrados,

projetados especificamente

para os setores de embala-

gens e etiquetagem, trabal-

haram juntas para criar um

sistema de automação e ge-

renciamento de fluxo de tra-

balho totalmente integrado

informática para clientes co-

muns.

O fabricante alemão de

máquinas Kama apresenta

uma ampla gama de desen-

volvimentos para a con-

versão, embelezamento e

produção de caixas dobrá-

veis de pequenas tiragens.

Com 10 aplicações, desde

corte e vinco até acabamento

de primeira classe, o ProCut

76 da Kama é considerado a

solução de acabamento mais

versátil para o formato B2.

Agora incorporando "Big Bite":

a nova pinça Kama que pode

transportar substratos de pa-

pel de 100 g / m2 a papelão de

capa dura com 3 mm de es-

pessura.

O novo AutoRegister AR³

para cortadores Kama atinge

a mais alta precisão de regis-

tro no acabamento, mesmo

para folhas cortadas após a

impressão ou com várias

operações de acabamento.

A etapa final de produção

ocorre na FlexFold 52i, a co-

ladora de dobradeira que for-

nece configuração totalmente

automática e trocas rápidas

em apenas 5 minutos. Com o

novo AutoBraille embutido

(opcional), esta coladora do-

bradeira eficiente torna-se

uma solução única para pe-

quenas tiragens em embala-

gens farmacêuticas secundá-

rias.

Esko desbloqueia o potencial de impressão de dados variáveis

Esko e CERM alcançam sua centésima colaboração com o cliente

Kama traz automação para acabamento de impressão
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Em colabo-

ração com seu

parceiro Mas-

terworks, a

Heidelberg adi-

ciona outra so-

lução para

seus equipa-

mentos de

pós-impressão para o crescente seg-

mento de produção de papelão

dobrável. A velocidade de 9.000 fol-

has por hora torna a cortadora de

molde de alto desempenho Master-

matrix 106 a mais produtiva no portfó-

lio da Heidelberg, combinando corte e

vinco, descascamento e corte em um

único sistema, e até mesmo possibili-

tando a integração na logística au-

tomática de paletes. 

Um acionamento da árvore de ca-

mes garante

que o cilindro

se mova sua-

vemente até

os níveis de

saída mais al-

tos, garantin-

do um deslo-

camento sua-

ve da lâmina. O MasterSet Optical

Registration System (desenvolvido

pela Heidelberg e lançado pela Mas-

terworks) alinha com precisão as fol-

has antes de entrarem na estação de

corte e vinco, e a imagem de im-

pressão e a matriz de corte combinam

perfeitamente com cada impressão.

sai. Por último, os servo motores total-

mente encapsulados estão bem pro-

tegidos contra poeira de papel, o que

é uma grande vantagem.

A
Heidelberg espera

que o mercado glo-

bal de impressão de

etiquetas continue

crescendo na taxa

anual atual, ou seja, cerca de

4%, um percentual que poderia

ser ainda maior no segmento

de etiquetas moldadas, uma

vez que não foi afetado pela

pandemia de COVID . 19. Com

sua tecnologia de ponta, a Hei-

delberg está desempenhando

um papel fundamental na mel-

horia da eficiência da produção

de rótulos in-mold e a empresa

está aumentando seu investi-

mento no desenvolvimento de

novas tecnologias para a pro-

dução de IML.

O mais recente avanço da

Heidelberg é um novo pacote

de desempenho IML para a

Speedmaster XL 106 Genera-

tion 2020, com predefinição to-

talmente automática de todos

os principais parâmetros do

trabalho de impressão. Modifi-

cações especiais de alimen-

tação e saída, transferência de

folha modificada e dispositivos

antiestáticos tornam possível

processar plásticos delicados

de apenas 50 mícrons de es-

pessura a velocidades de até

14.000 folhas por hora.

O CutStar de 4ª geração é

o pré-requisito básico para o

processamento de substratos

finos em altas velocidades

constantes. O laminador, to-

talmente integrado ao fluxo de

trabalho Prinect, e o sistema

Intellistart, integrado à máqui-

na, oferecem produção com

base no princípio Push to

Stop.

Outra parte do pacote IML

Performance é a cortadora de

vinco rotativa Speedmaster

XL 106-D, que agora possui

apenas uma unidade de corte

e vinco. Graças ao seu princí-

pio de corte e vinco rotativo, a

Speedmaster XL 106-D opera

duas a três vezes a velocida-

de das cortadoras de matriz

plana. A alta precisão resul-

tante da superfície uniforme

do cilindro e da matriz de corte

elimina qualquer preparação

necessária, causada por dife-

renças de nível em processos

de leito plano, e minimiza con-

sideravelmente o tempo de

set-up.

Acordo de colaboração
entre Agfa e HYBRID

Software
A Agfa anuncia seus planos de expan-

dir a colaboração com o grupo Global

Graphics para além do conceito de tecno-

logia RIP, a partir de agora também in-

cluirá a HYBRID Software como um par-

ceiro confiável de desenvolvimento de

software.

Por meio da parceria OEM com a HY-

BRID Software, a divisão de Soluções Off-

set da Agfa terá acesso ao conhecimento

tecnológico do Grupo e a todo o portfólio

de produtos de software para empresas

do setor de impressão de embalagens.

Heidelberg investe no mercado de etiquetas moldadas

Nova Mastermatrix 106 CSB 
cortadora de vinco de Heidelberg
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O que sustentabilidade
significa para você?

Benjamin: Sustentabilida-
de é um conceito que ouço
desde que trabalho neste se-
tor. É uma tendência de alta
há 15 anos, mas a boa notícia
é que agora deu um passo
além: hoje, sem dúvida, tor-
nou-se uma exigência e uma
expectativa fundamentais no
mercado.

Como promotores e prota-
gonistas deste setor, para a
ACTEGA também implica
uma grande transformação. E
para nós é muito importante
entender exatamente o que é
que nos trouxe aqui. Entender
por que a sustentabilidade é
importante - e o que estamos
fazendo para que isso acon-
teça - nos ajuda a moldar nos-
sas decisões atuais e futuras.

Qual é o impacto nas em-
presas desse passo em di-
reção à sustentabilidade?

Benjamin: No passado, a
sustentabilidade surgia como
resultado das preferências do
consumidor e ainda é o caso
hoje. Porém, agora as marcas
também valorizam práticas
sustentáveis, e não apenas
como forma de satisfazer o

consumidor. Essas marcas
entendem sua responsabili-
dade com o planeta e estão
cientes de que é um requisito
fundamental para a viabilida-
de e lucratividade de seus
negócios a longo prazo. Sus-
tentabilidade não é mais uma
tendência de nicho, mas um
conceito que as empresas
estão levando a sério e que
estão se promovendo, princi-
palmente no setor de embala-
gens.

Um bom exemplo disso é
a nova 'economia dos plásti-
cos', um projeto multinacional
de centenas de marcas dife-
rentes que se destacaram e
assumiram voluntariamente
alguns compromissos corajo-
sos em torno da sustentabili-
dade. Eles estabeleceram
metas muito ambiciosas e, ao
fazê-lo, estão impulsionando
a sustentabilidade em toda a
cadeia de abastecimento, es-
pecialmente no que diz res-
peito a embalagens.

Além disso, se analisar-
mos as reivindicações dessas
marcas, vemos que elas fa-
lam de compromissos profun-
dos, corajosos e transparen-
tes. Compromissos que vão
além da embalagem e que

estabelecem um marco de re-
ferência para outras empre-
sas, como a nossa. Nesse
contexto, vemos agora como
algumas das empresas mais
importantes do mundo incor-
poram esses mesmos objeti-
vos de sustentabilidade em
seu DNA e em suas estraté-
gias diárias.

Que passos essas empre-
sas estão dando em direção à
sustentabilidade?

Markus: As grandes mar-
cas globais implementaram
muitas iniciativas para reduzir
seu impacto no meio ambien-
te; Especificamente, um dos
mais proeminentes é a
tendência de usar mais alter-
nativas de papel nas embala-
gens. Outra tendência notável
é a evolução para revesti-
mentos de barreira mais sus-
tentáveis, uma tendência que
continuará a crescer e aca-
bará representando a maior
parte do mercado de embala-
gens, pois esses revestimen-
tos à base de água oferecem
uma solução eficaz, econômi-
ca e verdadeiramente sus-
tentável para a impressão e
indústria de embalagens. À
medida que as empresas

continuam a assumir esses
compromissos com a susten-
tabilidade, elas acabarão sen-
do forçadas a trabalhar com
novas estratégias sustentá-
veis e, paralelamente, se
afastar gradualmente de pro-
dutos e técnicas tradicionais
que não serão mais adequa-
dos para o seu propósito. .

Que implicações tudo isso
tem para o mercado de reves-
timentos de barreira em em-
balagens?

Markus: Bem, existem
muitas implicações. Mas uma
mudança profunda no setor
que teria um impacto extraor-
dinariamente positivo em ter-
mos ambientais seria a subs-
tituição dos laminados plásti-
cos de polietileno (PE). Atual-
mente, é o material mais utili-
zado na área de revestimen-
tos de barreira, e por um bom
motivo: está bem estabeleci-
do na cadeia de suprimentos
e oferece ótimo desempenho
funcional. No entanto, não é
um material reciclável, por is-
so muitas vezes acaba em
aterros ou no mar. Devemos
encontrar materiais de repo-
sição que sejam adequados e
sustentáveis.

ACTGreen Barrier Coatings e sustentabilidade

Gerente de barreira global da
ACTEGA, Business Line Paper &
Board

Diretor de tecnologia da ACTEGA

Markus 
Locher

Benjamin 
Lux

Este artigo de perguntas e respostas ana-
lisa como a sustentabilidade está transfor-
mando o mundo ao nosso redor e, mais es-
pecificamente, os mercados em que opera-
mos. É indiscutível: marcas e consumidores
exigem soluções de embalagem média am-
bientalmente responsáveis e estão colocan-

do uma enorme pressão sobre a indústria de
embalagens para operar de forma mais sus-
tentável.

Benjamin Lux, Chief Technology Officer
da ACTEGA, e Markus Locher, Global Barrier
Manager da ACTEGA, Business Line Paper &
Board, refletem sobre a importância da sus-

tentabilidade em geral e da indústria de em-
balagens em particular. Ambos discutirão a
estratégia de sustentabilidade da ACTEGA,
bem como os requisitos técnicos, comerciais
e regulatórios para revestimentos de barreira
à base de água como uma forma de alcançar
produtos finais mais sustentáveis.
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A Actega, fabricante de

revestimentos especiais, tin-

tas, adesivos e compostos

de vedação dedicados à

indústria de embalagens e

impressão, lançou o Signite,

uma solução de decoração

projetada para reduzir drasti-

camente (e um dia eliminar)

o desperdício na produção

de etiquetas. Dependendo

do design da decoração, es-

sa tecnologia atualmente re-

duz o desperdício de etique-

tas em mais de 50% em

comparação com uma eti-

queta sensível à pressão de

tamanho semelhante; Isso é

obtido removendo a matriz

da etiqueta, reduzindo a es-

pessura da decoração para

aproximadamente um terço

da espessura de uma eti-

queta transparente sensível

à pressão e removendo o

plástico da etiqueta nas áre-

as não impressas.

Os produtos de deco-

ração da Signite incluem

uma massa de material sig-

nificativamente menor do

que outras modalidades, tor-

nando-os muito mais ade-

quados aos atuais proces-

sos de reciclagem e progra-

mas de reutilização de em-

balagens. As decorações

Signite são uma verdadeira

alternativa às etiquetas de

"aparência sem etiqueta",

trazendo a aparência e a

sensação de serigrafia ou

impressão digital direta na

embalagem com a eficácia

da etiquetagem sensível à

pressão.

Que outros obstáculos po-
demos encontrar?

Benjamin: Quando se tra-

ta de estudar novas soluções,

uma das maiores dificuldades

encontra-se em um ambiente

regulatório caracterizado por

sua complexidade e constan-

tes modificações. Os mate-

riais de papelão citados acima

já possuem um perfil regulató-

rio estabelecido, o que signifi-

ca que é mais fácil colocar um

remendo para resolver esses

problemas do que criar novos

produtos - algo que existe. o

que fazer sim ou sim. No en-

tanto, para ver o progresso re-

al e impulsionar mudanças em

profundidade, as empresas

terão que lidar com a comple-

xidade das leis, políticas e re-

gulamentos.

Nos Estados Unidos, por

exemplo, as regulamentações

podem ser diferentes depen-

dendo da área ou mesmo do

município, o que complica

muito esse processo. A AC-

TEGA atualmente tem uma

equipe global de especialistas

em regulamentação que são

responsáveis por lidar com es-

sas questões todos os dias.

De qualquer forma, embora a

ACTEGA seja um provedor

global, esse ainda é um gran-

de desafio.

Markus: Com a nova dire-

tiva sobre plásticos de uso

único, a União Europeia visa

reduzir o impacto negativo

que alguns produtos plásticos

têm sobre o meio ambiente e

a saúde humana. Este é um

exemplo da importância desta

questão no mundo de hoje. Ao

contrário dos produtos comu-

mente usados na indústria de

embalagens, os revestimen-

tos de barreira da ACTEGA

são à base de água, permitin-

do que os substratos sejam

reciclados de forma fácil e am-

pla, usando práticas padrão.

Quais são as dificuldades
na aplicação de revestimentos
de barreira?

Benjamin: Uma coisa a

ter em mente é a possibilidade

de migração da tinta na parte

externa da embalagem. Outro

elemento que preocupa a

indústria é que essas tintas

possam atingir o substrato do

recipiente e, posteriormente, ir

para o produto de consumo.

Além disso, à medida que

usamos cada vez mais papéis

reciclados, é comum encon-

trar mais impurezas no subs-

trato, dificultando ainda mais o

reaproveitamento de mate-

riais e a proteção do produto

contra impurezas. Esta

questão deve ser resolvida.

O que a ACTEGA está fa-
zendo para realizar essa
transformação e o que você

acha que o futuro trará?
Markus: Estamos colabo-

rando com outras empresas

para criar soluções ideais para

a indústria e ampliar seu im-

pacto. Abordamos essa

questão buscando entender

em profundidade tudo o que

se relaciona à sustentabilida-

de e definindo seus eixos fun-

damentais, além de outros as-

pectos importantes para o su-

cesso de qualquer solução de

produto.

Benjamin: Basicamente,

nossos esforços passam por

contribuir positivamente ao in-

corporar soluções sustentá-

veis. Para isso, estamos de-

senvolvendo novas cadeias

de suprimentos capazes de

dar vida a essas tecnologias e

produtos, trabalhando com

marcas, fornecedores de

matérias-primas e agências

reguladoras. Esperamos que

esta abordagem centrada no

parceiro, combinada com a

tecnologia e o conhecimento

mais avançados disponíveis

hoje, ajude a construir um bet-

ter amanhã.

Actega lança Signite
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C
om a recente insta-

lação de um True-

press Jet L350UV

usado, a fabricante

de etiquetas do Rei-

no Unido Positive ID Labels ex-

pandiu sua oferta digital aos

clientes para três impressoras

digitais, aproximando-se de seu

objetivo de se tornar um balcão

único para etiquetas.

Comentando sobre os pontos

fortes da L350UV, o diretor admi-

nistrativo da Positive ID, John

Mayers, observa a qualidade ge-

ral de impressão, mas o recurso

mais impressionante da L350UV

é a velocidade - em um dia bom,

ela pode chegar a 50 metros de

distância. Minuto, o que significa

que você pode gerar muito mais

rotatividade para uma máquina

semelhante e custo de tinta. Por

enquanto, a primeira máquina de

TELA de ID positiva está funcio-

nando a 10 horas por semana,

mas a meta é atingir trabalhos

suficientes para ser totalmente

automatizada e funcionar oito ho-

ras por dia até o Natal.

A V-Shapes, fornece-

dora de produtos e ser-

viços integrados verti-

calmente para embala-

gens individuais conve-

nientes, higiênicas e

sustentáveis, anuncia o

lançamento da impressora

V-Shapes VS dflex rolo a ro-

lo nearline para imprimir a

camada superior de sua do-

se, saquetas abertas. uma

mão. Este

sistema de impressão com-

pacto e de qualidade profis-

sional, desenvolvido por

Memjet DuraFlex, facilita a

i m -

p r e s s ã o

de embala-

gens flexíveis, eliminando a

necessidade de terceirizar a

impressão ou vincular outro

equipamento de impressão

na fábrica, especialmente

para tiragens mais curtas de

sachês personalizados. As

tintas VS dflex foram pro-

jetadas para embalagens

de alimentos e foram es-

pecialmente formuladas

para secagem rápida

após a impressão, de modo

que o material está pronto

para uso com a máquina de

conversão / embalagem

ALPHA para enchimento e

selagem de

sachês

em V-

Shapes. . A

tela de toque VS

dflex torna mais fácil para os

operadores gerenciarem de

forma eficiente o processo

de impressão com treina-

mento básico.

A Amfortis torna a vida

mais fácil para converso-

res de embalagens, com-

binando várias ferramen-

tas de software exclusivas

em uma solução de fluxo

de trabalho de produção

poderosa. A interface de

usuário simples da Amfor-

tis garante impressões

consistentes e de alta qua-

lidade, ao mesmo tempo

que simplifica todas as ta-

refas comuns de pré-im-

pressão, como otimização

de layout, tarefas de eta-

pas e repetições, corte e

gerenciamento de trabal-

hos. Esse fluxo de trabal-

ho funciona como um cen-

tro de controle integrado

que não apenas produz

chapas de impressão e

provas de pré-impressão,

mas também controla im-

pressoras de grande for-

mato ou digitais e dispositi-

vos de corte para amos-

tras ou produção de pe-

quenas tiragens.

A Amfortis incorpora o

software de padronização

Agfa PressTune, que ga-

rante consistência de co-

res e melhores resultados,

tempos de preparação

mais rápidos e menor con-

sumo de tinta e papel.

A Positive ID instala 
uma SCREEN L350UV

Agfa apresenta Amfortis, um
fluxo de trabalho tudo-em-um

V-Shapes apresenta VS dflex
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indústria de rótulos e embalagens não só foi exposta à
pandemia que hoje sem dúvida mudou nossa
dinâmica mais diária para um nível insuspeitado, mas
também se tornou o protagonista indiscutível do
cuidado e proteção de alimentos e itens de higiene ,

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