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O
rganizado pela Alborum e patrocinado pe-

la empresa Sistrade, no final do passado

mês de Maio, realizou-se na Póvoa de

Varzim (Portugal) o primeiro encontro en-

tre empresários de Portugal e empresá-

rios da Galiza para troca de conhecimentos, experiên-

cias e colaboração. O objetivo do encontro foi, além

de comunicar as experiências e conquistas na pro-

dução gráfica, que as empresas presentes analisas-

sem a possibilidade de fornecer suporte, respaldo e

assistência umas às outras em determinadas ordens

de produção, de forma que possam derivam um pedi-

do específico um do outro devido a questões de tipo

de pedido, saturação de máquinas ou requisitos de

trabalho.

A ligação assim estabelecida dará origem a uma

obra encomendada em Espanha a ser realizada em

Portugal e a uma obra encomendada em Portugal a

ser realizada na Galiza.

Não é novidade que a Galiza e o norte de Portugal

formam uma unidade ideológica para além da língua e

do sentimento. Por isso, este encontro ficou marcado

pelo sentimento de fraternidade destas duas áreas da

Península Ibérica.

O evento foi patrocinado pela Sistrade, empresa de

software para o setor gráfico de renome internacional

sediada no Porto.

A imagem não mostra todas as pessoas convida-

das para o evento, que incluiu igualmente empresas

de Portugal e da Galiza.

O evento está programado para ocorrer a cada

seis meses, alternando entre Portugal e Galiza, para

que o próximo encontro seja realizado em uma cidade

galega no próximo outono.
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Lucia Pastoriza, Gráficas Anduriña; Fernando Sanz, Alborum; Alfredo Ramallo, SharedRisk; Vaco Malheiro, Rainho&Neves Artes Grá-
ficas; Manuel Modia, Alva Serviços Gráficos; Juan Francisco Carragal, Anduriña Graphics; Marcos López e Carlos López Ayude, Im-
prenta Ayude; Tiago Matos, Sistrade.

Evento de negócios de intercâmbio 

de conhecimento gráfico



N
o dia 25 de maio, no
âmbito da feira Grap-
hispag 2022, decorreu
um encontro entre a
Associação Portugue-
sa da Indústria Gráfica

e Transformação do Papel, API-
GRAF, e a Associação Empresarial
de Comunicação Gráfica, neobis. A
conferência abordou a situação
económica do setor e vários subse-
tores, a sua estrutura e os desequilí-
brios mais significativos. Também fo-
ram registrados os níveis de concen-
tração empresarial e as tendências
mais importantes. Foi analisado o
impacto da mudança cultural no se-
tor da comunicação gráfica e os de-
safios emergentes.

APIGRAF e neobis informaram
sobre a colaboração que vêm man-
tendo. Há alguns anos, essas asso-
ciações mantêm contato permanente
e trocam periodicamente impressões
sobre a situação do setor.

Como consequência dessa re-
lação, APIGRAF e neobis compartil-
ham informações, colaboram em
seus diferentes meios, participam de
congressos e conferências, etc.

Da observação conjunta nasceu a

ideia de que os empresários
do setor precisam, hoje mais
do que nunca, de uma certa
orientação. É preciso organi-
zar e entender todos os
eventos que estão aconte-
cendo, conhecer as diferen-
tes tendências, interagir e
aproveitar as oportunidades
que essa colaboração pode
oferecer para suas empre-
sas associadas.

Ao final do ato, o presi-
dente da neobis, Álvaro
García Barbero, informou
que ambas as associações
estão avaliando a possibili-
dade da organização de um
Congresso sectorial na
Península Ibérica, aberto a
outras organizações e trans-
versal, para examinar as
principais tendências tec-
nológicas, avaliar as diferen-
tes oportunidades de negó-
cio e analisar o impacto da
mudança cultural no com-
portamento das empresas.
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José Manuel Lopes de Castro, Presidente da
APIGRAF, discursando no auditório do salão da
feira Graphispag

Neobis e APIGRAF compartilham os

principais desafios da indústria gráfica



A Digidelta rece-

beu a distinção

bronze na avaliação

EcoVadis pela sua

Estratégia de Siste-

ma de Gestão de

RSC (Responsabili-

dade Social Corporativa), colocan-

do-a entre as empresas mais sus-

tentáveis do mundo.

Destacando-se com "The

World's Most Trusted Business Sus-

tainability Rankings", a Ecovadis re-

conhece as melhores práticas am-

bientais no setor industrial e avalia o

desempenho de quatro pilares com-

plementares: Meio

Ambiente, Compras

Sustentáveis, Práti-

cas de Comércio

Justo e Práticas Tra-

balhistas e Direitos

Humanos.

A certificação obtida evidencia o

compromisso da Digidelta com as

ações de sustentabilidade, um com-

promisso que passa pelo desenvol-

vimento e otimização de estratégias

para que o reconhecimento conti-

nue a ser concedido e se reflete,

em particular, no decalque, a sua

marca de produtos autoadesivos.

C
om um propósito comum, partilhando o mo-

do de vida e a forma de fazer negócios dos

povos do sul da Europa, cinco associações

nacionais membros da FESPA trabalharam

em conjunto para organizarem um fórum

onde empresários de Espanha, França, Itália, Portugal

e Grécia irão partilhar as suas experiências, conheci-

mento e ideias.

Num ambiente informal, o objetivo do evento é o de

juntar os participantes e discutir o futuro do negócio. 

Este inovador evento transnacional está de volta,

depois do interregno provocado pela Pandemia e reali-

za-se, nesta ocasião, no Istituto Salesiano San Marco,

em Mestre, Veneza.
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SOUTHERN EUROPEAN PRINT CONGRESS

Digidelta recebe distinção 

de bronze da EcoVadis

Contiweb

adquire WS Print
A Contiweb, fabricante

especialista em equipamentos de

secagem e manuseio de prensas e

fornecedora de soluções técnicas

integradas para impressão offset

rotativa, embalagem e impressão

digital, adquiriu a WS Print. A WS

Print é uma das líderes do mercado

europeu na fabricação e

distribuição de emulsão de silicone,

óleo de silicone e soluções de fonte

para a indústria de impressão. Com

a aquisição da WS Print, a

Contiweb expande ainda mais a

sua oferta de produtos e continua a

expandir a sua oferta de soluções

integradas. 
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Por Two Sides

Um grande desafio para a economia mundial é
compatibilizar crescimento com sustentabilidade
ambiental.  Esse desafio se desdobra em três questões:
l Como garantir suprimento de matérias-primas para

a produção crescente de bens de consumo?
l Como garantir que os resíduos da produção e

produtos descartados após o uso não contaminem o
meio ambiente?
l Como reduzir as emissões de gases do efeito

estufa?
A simples redução do consumo, como muitos

propõem, não resolve o problema. Essa atitude, embora
louvável, pode implicar na redução da atividade
econômica, pelo menos dentro do modelo dominante.
Também não considera que centenas de milhões de
pessoas pobres querem usufruir de um pouco mais de
riqueza e conforto material. 

No entanto, o assunto não pode ser deixado de lado e
é urgente. É evidente que o planeta está sendo exaurido
em seus recursos não renováveis e que a poluição tem
levado a consequências muito graves, como a
degradação de ecossistemas e as mudanças climáticas.
Acrescente-se a isso o fato de que a exploração
exagerada dos recursos naturais e a poluição também
tendem a frear o crescimento econômico.

É nesse contexto que o conceito de economia circular
foi desenvolvido. Essa abordagem é também
representada pela expressão "cradle to cradle" (do
"berço ao berço"). A pioneira dessa ideia foi a velejadora
inglesa Ellen MacArthur, a partir de 2004. Em 2010 foi
criada uma fundação com o seu nome e o tema passou
a ser levado seriamente em conta por grandes
empresas e estudiosos.

Essencialmente, a produção industrial está baseada
no modelo: extração de recursos; produção de bens e,
finalmente, descarte ou reciclagem de resíduos e de
bens pós-consumo. Frequentemente o descarte é feito
diretamente nos ecossistemas, sem tratamento, ou em
depósitos de lixo. Em situações melhores, resíduos são
tratados antes do descarte, para redução ou eliminação
de sua toxicidade, e bens inservíveis são reciclados
parcialmente (poucos são completamente reciclados). 

A economia circular sugere a mudança do próprio
modelo de produção. A proposta é que o processo de
design dos produtos tenha como um objetivo a
possibilidade de reciclagem total dos materiais utilizados
na sua fabricação e/ou a reutilização de suas partes. Daí
a expressão do "berço ao berço", em substituição à
fórmula do "berço ao túmulo". Na economia circular
nada morrerá, tudo será reaproveitado, transformado em
novos bens. No limite, não haverá mais lixo oriundo da
produção, apenas materiais a serem reciclados e
reutilizados. O crescimento da economia deverá ser

impulsionado no longo prazo porque a limitação dos
recursos não renováveis será superada.

Segundo Léa Gejer e Carla Tennenbaum, do site
https://ideiacircular.com/ - "O lixo é um erro de design".

Parece impossível? Difícil sim, impossível não. Pelo
menos muitas empresas importantes acreditam nesse
conceito e estão investindo pesado em processos e
tecnologias que possam realizá-lo.

Segundo Michael Braungart e William McDonough, a
economia circular se baseia em três princípios:

1. Os materiais não devem ter potencial de prejudicar
a saúde dos seres vivos. Além disso, devem ser
reutilizáveis e/ou recicláveis. Nesse sentido, distinguem-
se os ciclos biológico e técnico. O primeiro é típico dos
materiais biodegradáveis, sem componentes tóxicos, e
que, de volta à natureza, possam ajudar a regenerá-la.
Esse pode ser o caso, por exemplo, de materiais
celulósicos e de tintas e vernizes formulados com essa
preocupação. Já o ciclo técnico abrange os materiais
que podem ser reciclados ou reutilizados repetidamente
e, dessa forma, ter seu valor recuperado. Neste caso,
deve-se levar em conta os possíveis impactos
ambientais dos processos de reciclagem.

2. Utilização de fontes de energia renováveis,
idealmente de origem solar, mas também eólica e
outras. No Brasil, os fabricantes de celulose e papel
estão muito avançados na utilização de energia
renovável gerada a partir de biomassa e de resíduos
dos próprios processos de fabricação.

3. Promoção da biodiversidade. Também aqui os
suportes celulósicos (papel, cartão e papelão) mostram
vantagens. As áreas de responsabilidade das indústrias
de base florestal no Brasil, incluindo árvores cultivadas e
florestas nativas preservadas e/ou recuperadas,
representam menos de 2% do território nacional. Ainda
assim, essa pequena extensão possui índices positivos
de biodiversidade. O setor florestal trabalha com o
plantio em mosaico, integrando vegetação natural e
plantios comerciais, permitindo a formação de
corredores ecológicos. Das espécies brasileiras
ameaçadas de extinção, 38% dos mamíferos e 41% das
aves são encontradas nessas áreas. 

A indústria gráfica não está tão longe de migrar para
esse novo modelo. Os substratos celulósicos são
oriundos de fonte renovável - árvores cultivadas. Os
produtos impressos em papel, após seu uso, já são
largamente reciclados. Já estão disponíveis tintas e
vernizes com componentes renováveis e que possam
passar pelo processo de reciclagem. À medida em que
clientes e consumidores finais compreenderem o
significado de economia circular espera-se que passem
a preferir produtos projetados segundo esse conceito.
Two Sides apoia e encoraja iniciativas que ajudem a
fechar esse ciclo virtuoso. 

Economia circular e a indústria gráfica



A Actega, fabricante
de revestimentos
especiais, tintas,
adesivos e compostos
de vedação para a
indústria de impressão
e embalagem,
anunciou a conquista
de grandes marcos em sua corrida
planejada para a sustentabilidade.
As conquistas mais recentes da Actega em
sua corrida para um futuro mais sustentável
incluem uma redução de 80% nas
emissões de CO2 em seus processos de
fabricação, bem como uma redução de
50% no consumo de água e uma redução
de 45% nos resíduos não tratados. Em
2020, mais de 20% do faturamento da
Actega foi gerado por soluções de produtos

sustentáveis; além
disso, de todos os
novos produtos que
estão sendo
desenvolvidos
atualmente, 60% são
projetados com
'aprimoramento da

sustentabilidade' como um recurso de
destaque ou ponto-chave de venda.
O compromisso da Actega com avanços
em tintas, tintas e outras soluções
sustentáveis, aliado ao seu plano de ação
para atingir indicadores de desempenho
ambiental como os listados acima,
consolidam a visão de sua controladora,
Altana, de alcançar a neutralidade da rede.
carbono em toda a empresa em 2025.

Heidelberg

aumenta

rentabilidade

operacional no

terceiro trimestre
No terceiro trimestre do ano fiscal
de 2021/2022 (1 de outubro a 31 de
dezembro de 2021), a situação do
pedido na Heidelberg continuou a
se recuperar. Isto, aliado aos
contínuos efeitos positivos da
transformação do Grupo, conduziu
a uma clara melhoria do resultado
operacional, com aumento de
encomendas, entrada no terceiro
trimestre de 16% - 643 milhões de
euros. Após nove meses, o valor
atingiu 1.888 milhões de euros,
33% superior ao ano anterior. No
final do trimestre, a carteira de
encomendas, avaliada em 951
milhões de euros, ultrapassou
mesmo o nível pré-pandemia. As
vendas também aumentaram em
relação ao ano anterior em 20%
(582 milhões de euros no terceiro
trimestre) e 21% (1.565 milhões de
euros) nove meses depois. O
EBITDA aumentou
significativamente em 36%,
ascendendo a 57 milhões de euros.
Após nove meses, este valor
ascendeu a 132 milhões de euros,
mais 21% do que no ano anterior. A
melhora operacional deveu-se
principalmente ao maior volume de
negócios e melhores margens
como resultado da transformação.
Esses resultados muito positivos
são particularmente
impressionantes considerando a
questão atual da disponibilidade de
peças, que está criando grandes
desafios em toda a indústria. 

A
Canon Inc. ocupa o tercei-

ro lugar no número de pa-

tentes nos EUA concedi-

das em 2021, tornando-se

a única empresa do mundo

a se classificar entre as cinco primei-

ras por 36 anos consecutivos, de

acordo com o último ranking de resul-

tados preliminares de patentes publi-

cado pela IFI CLAIMS Patent Servi-

ces. Além disso, a Canon novamente

ficou em primeiro lugar entre as em-

presas japonesas com 3.022 paten-

tes registradas.

A Canon promove activamente a

globalização do seu negócio e atribui

grande importância à obtenção de pa-

tentes no estrangeiro, aderindo cuida-

dosamente a uma estratégia de regis-

to de patentes que procura patentes

em países e regiões essenciais, tendo

em conta as estratégias e tendências

empresariais, as características tec-

nológicas e de produto de cada lugar. 

A Canon pretende fazer avanços

tecnológicos nos seus novos negó-

cios nestas quatro áreas: impressão

comercial, câmaras de rede, equipa-

mento médico e soluções industriais.

Além disso, a empresa está pesqui-

sando e desenvolvendo novas paten-

tes nas áreas de imagem de última

geração, assistência médica de ponta

e mobilidade inteligente.
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Canon no ranking de patentes 2021

Roteiro de Sustentabilidade Actega



"T
he Power of Color" é o slogan com o

qual a Heidelberg escolheu para

marcar o início de seu novo ano

financeiro. A empresa apresenta

novos recursos

consideráveis para

seus sistemas de medição e controle

de cores, bem como para o fluxo de

trabalho de cores Prinect. Com isso,

a Heidelberg atende às crescentes

demandas por um controle de

qualidade ainda mais eficiente e

confiável em impressão comercial,

embalagens e etiquetas. Com

Prinect Easy Control, Prinect Axis

Control, Prinect Image Control e

Prinect Inpress Control, a Heidelberg

oferece ao mercado quatro sistemas

de medição espectral para gráficas

de todos os tamanhos e com todas

as classes de máquinas.

Prinect Easy Control: Em seu

núcleo está um dispositivo de

medição espectral removível e de alta

qualidade que pode ser usado para outros

fins, como calibrações de pré-impressão.

Também é fácil de usar e produz resultados

precisos. O sistema pode fazer medições

em velocidades de até 135 mm por

segundo, medindo uma folha A3 em menos

de quatro segundos.

Prinect Axis Control: Trabalhando a uma

velocidade de 200 mm por segundo, é o

sistema de medição mais rápido em sua classe e é

adequado para aplicações de impressão comercial e

de embalagens. Uma função de foco automático

compensa diferentes espessuras de substrato durante

o processo de medição sem

contato.

A nova geração do Prinect

Image Control 4 mede tanto a tira

de controle de qualidade quanto

toda a imagem impressa. Este

sistema de medição é

particularmente adequado para a

impressão de etiquetas e

embalagens, cuja gestão de cores

deve ser absolutamente idêntica

em inúmeras repetições

espalhadas pela folha.

Prinect Inpress Control 3: O

sistema de medição de cores

espectral online Prinect Inpress

Control para impressoras

Speedmaster garante que os

processos de configuração

possam ser concluídos rapidamente com

desperdício mínimo e gerenciamento de

cores consistente e estável. O Inpress

Control ajusta o gerenciamento e o registro

de cores rapidamente e com um número

muito pequeno de folhas. Uma vez

atingidos os valores de tolerância

armazenados no Quality Assist, o processo

de produção é iniciado automaticamente.

10 LaPrensaLaPrensaEmpresasEmpresas 

Novos sistemas de medição 

de cores da Heidelberg
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N
os passados dias 26, 27 e

28 de abril, após mais de

dois anos de espera,

realizou-se a sétima edição

da C!Print Madrid, a feira

destinada aos profissionais

do setor da impressão, comunicação

visual, personalização e objetos e têxtil

promocional.

Na C!Print Madrid 2022 participaram

138 expositores, dos quais mais de 50%

não tinham participado na edição anterior.

Algumas das categorias mais

proeminentes são impressão de grande e

pequeno formato, fornecedores de

serviços de comunicação visual e

impressão, objetos promocionais e têxteis

e comunicação de iluminação. Os

visitantes que percorreram os corredores

da mostra durante os 3 dias foram 8.956,

quase 90% de origem nacional e pouco

mais de 10% de origem internacional.

Algumas das novidades em grande formato que

puderam ser vistas na C!Print Madrid agrupam

equipamentos dos patrocinadores de 2022, como a

nova série TrueVIS da Roland DG, o JFX600-2513 da

Mimaki, o SureColor R-5000L da Epson, e o HP HP

Látex 700-800. Também equipamentos de corte e

acabamento de marcas como Sign-Tronic, Kongsberg

Precision Cutting, Wolfcut, ou máquinas da swissQprint,

Fujifilm, e distribuidores como Digital Market, Endutex

ou Brigal, entre muitos outros.

Os espaços dinâmicos da feira animaram a visita de

profissionais do setor durante três dias. Por exemplo, as

10 técnicas de customização puderam ser vistas na

oficina Plug&Play, na qual cerca de 1.000 pedidos

foram feitos através do aplicativo online criado pelo

Photo Center 3D. Os patrocinadores e colaboradores

foram Epson, Tajima, Trotec, Grupo FB,

Mutoh, Oasis, Happy Japan, Roland DG,

Mimaki, 3D Lenticular; e Badge4U, Roly e

Hatapress. Além disso, a área central de

workshops do espaço Plug&Play recebeu

com sucesso apresentações sobre

diversos temas relacionados à

personalização em pequeno formato,

gestão de processos, novos materiais,

novas técnicas ou possibilidades de

treinamento, entre outros.

O programa da conferência

acompanhou as últimas tendências do

setor, confirmando a sustentabilidade

como a corrente mais importante e com

maior impacto no presente e no futuro do

setor. Outros temas como impressão

têxtil, digitalização, comunicação visual,

design ou a importância do varejo foram o

cerne a partir do qual impressores,

fabricantes, agências e criativos

contribuíram com seu ponto de vista

através de seus trabalhos e projetos.

Os espaços CoxCrea e C!Wrap conseguiram reunir

profissionais de diversas áreas e mostrar as

possibilidades e know-how de seus especialistas. No

"Café Creativo" da CoxCrea foi possível ver toda uma

gama de aplicativos de impressão criados pelos

patrocinadores do espaço: Digidelta (Decal), HP,

Roland DG, Modico Graphics e Hexis, além dos

aplicativos criados pelos colaboradores Truyol Digital,

Polyprint , Sign 24H, Abax Innovation Technologies,

Relisaprint.es, PuntoQPack, SipCards e Spandex.

Por sua vez, o novo espaço C!Wrap patrocinado

pela Decal, 3M/Realtrainink e Grafityp; seus

workshops, demonstrações e a primeira edição dos

duelos C!Wrap foram um grande sucesso entre os

especialistas em sinais visitantes.

7ª edição da C!Print Madrid 2022
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Mark Sollman

Gerente de Produto EMEA, 

Mimaki Europa

T
odos os setores, do automotivo ao

aeroespacial e de impressão, estão

entrando em uma nova era chamada

"Indústria 4.0", representativa de uma

abordagem mais simplificada de

produção, usando as mais recentes

tecnologias para acompanhar o aumento da

demanda. A indústria de impressão concentrou-se

em um aspecto da Indústria 4.0 em particular, a

"automação", para conectar melhor a tecnologia de

impressão e permitir uma transição mais suave de

quando um cliente faz um pedido até a entrega. Com

seus claros benefícios de longo prazo, essa mudança

já está acontecendo no setor: no Software Investment

Outlook 2020-21 da Keypoint Intelligence, os

pesquisadores descobriram que mais empresas

estavam investindo em automação nos últimos dois

anos, principalmente para atender ao grande número

de empresas menores. projetos de empregos.

NO CHÃO DE FÁBRICA

A automação apresenta enormes benefícios para a

indústria gráfica em todos os setores. Um fluxo de

trabalho automatizado permite um fluxo de produção

mais simplificado, desde a redução do desperdício

produzido até o tempo necessário para ajustar

manualmente as configurações, levando a tempos de

entrega significativamente mais curtos. Não só

permite que os impressores melhorem seus

processos de produção atuais, mas também permite

que eles se abram para novos projetos e clientes que

talvez não tenham sido capazes de atender. Tempos

de execução mais curtos são vistos como um gargalo

para muitas impressoras, exigindo tempo e

gerenciamento individuais que simplesmente não

podem ser desperdiçados. No entanto, com a

automação, é muito mais fácil gerenciar esses

projetos com apenas alguns ajustes no fluxo de

trabalho.

Os prazos de entrega são ainda mais reduzidos se

as impressoras puderem funcionar 24 horas por dia

sem supervisão constante, graças ao monitoramento

remoto e aos recursos de autolimpeza. Com o

aumento da produção total, a automação ajuda os

provedores de serviços de impressão a se tornarem

negócios mais eficientes, versáteis e lucrativos.

MUDANÇA EM TODA A INDÚSTRIA

Olhando além dos benefícios imediatos no chão de

fábrica, a adoção da automação também pode afetar

a indústria de impressão como um todo. Trabalhar na

linha de produção é muitas vezes percebido como

um trabalho manual mais tradicional, mas a adição

de automação dá ao setor uma sensação mais

moderna e técnica que pode atrair uma ampla gama

de novas pessoas com mentalidade tecnológica para

ingressar na indústria. indústria.

A utilização total de uma nova tecnologia requer um

certo nível de conhecimento técnico, seja editando a

linguagem do dispositivo da máquina, integrando

impressoras no chão de fábrica ou solucionando

problemas, portanto, ter alguém no chão de fábrica

com esse conhecimento é incrivelmente benéfico. As

empresas podem usar esse período de transição

para treinar sua força de trabalho existente para

monitorar melhor esse processo, que coletivamente

equipa a força de trabalho de impressão mais ampla

com um novo conjunto de habilidades para aumentar

a eficiência do fluxo de trabalho. Embora as linhas de

produção automatizadas possam diferir muito,

fabricantes como a Mimaki oferecem webinars, guias

de produtos e eLearning para ajudar a treinar a

equipe e a empresa.

Reconhecendo o potencial dessa tecnologia desde

o início, a Mimaki é uma empresa que iniciou a

mudança para fluxos de trabalho automatizados.

Todos os equipamentos lançados estão prontos para

a Indústria 4.0, o que significa que uma variedade de

nossas máquinas, de cortadoras a impressoras,

podem ser integradas em um fluxo de trabalho

automatizado. Além disso, as principais tecnologias

da Mimaki já permitem que verificações de qualidade

e limpeza sejam feitas automaticamente, permitindo

tempo de execução 24 horas por dia, 7 dias por

semana, sem a necessidade de intervenção. regular.

ESTAMOS DIANTE DE UM FUTURO
AUTOMATIZADO?

A automação completa de ponta a ponta ainda está

nos estágios iniciais, com barreiras de entrada

restantes, incluindo a necessidade de pessoal

devidamente treinado para lidar com essas novas

tecnologias e o custo de implementação. Mas uma

vez superado, há um benefício claro em investir e em

automação à prova de futuro e se tornar um negócio

mais astuto financeiramente.

n

Entrando em uma nova era de automação



https://www.feirafutureprint.com.br/pt/home.html
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A
rapidez necessária para

produzir encomendas de

grande formato, aliada às

dificuldades inerentes a este

tipo de produto (combinação

de tamanhos, materiais,

quantidades, acabamentos, alterações de

critérios de última hora, etc.), obrigam as

empresas a estabelecer complexos de

procedimentos adaptados essa

peculiaridade. Como fabricantes de

soluções de TI voltadas para a gestão de

custos e controle de produção, devemos

incorporar ferramentas e funcionalidades

capazes de se adaptar a essas

circunstâncias e, acima de tudo, ter

flexibilidade suficiente para incorporar

esses procedimentos.

Não se trata apenas de ter uma funcionalidade

padronizada capaz de criar vários e diferentes artigos

de natureza diversa, nem de ter uma ferramenta

poderosa para configurar infinitas operações de

produção. Nossa experiência neste setor nos indica

claramente que o importante é dotar o sistema de

flexibilidade suficiente para se adaptar ao modo de

fazer as coisas da empresa usuária.

A proposta é baseada em quatro pilares:

l A facilidade de geração de famílias de artigos de

todos os tipos, com encargos de fabricação

associados, mesmo com taxas de PVP.

l A versatilidade e facilidade de uso do

configurador de operações de produção.

l A capacidade de implementar circuitos

e procedimentos adaptados às

necessidades do utilizador.

l Fácil conectividade com sistemas de

suporte de terceiros (comércio eletrônico,

fluxo de trabalho, intranets de clientes,

aplicativos de fornecedores)

Os objetivos que as empresas de

impressão digital de grande formato

buscam alcançar ao incorporar um

sistema de gestão vão desde a

padronização dos critérios de cálculo de

custos e tempos de produção, controle de

filas de máquinas, agilização de

informações internas, redução de erros onerosos e

aumento de produtividade. Na Palmart

desenvolvemos uma solução para atingir estes

objetivos, com um conceito modular que permite

dimensionar o âmbito funcional da solução às

necessidades e expectativas de cada projeto.

Por fim, é importante destacar que este ano de

2022, marcado pelo impulso à digitalização, é o

momento ideal para cada empresa dedicar recursos

complementares e projetos de melhoria para

aumentar sua capacidade de negócios, produtividade

e lucratividade.

O Grupo Agfa-Gevaert

anunciou que irá adquirir a

Inca Digital Printers, sujeito

ao cumprimento e obtenção

das condições e aprovações

usuais. A aquisição fortalece

a posição da Agfa em

impressão digital de alta

velocidade e traz foco

adicional aos mercados de

impressão de embalagens.

A Inca Digital Printers é uma desenvolvedora e

fabricante com sede em Cambridge, Reino Unido,

de tecnologias avançadas de produção e

impressão de alta

velocidade para aplicações

de sinalização e exibição,

bem como para o mercado

de impressão digital de

embalagens em rápido

crescimento. A Inca é um

parceiro ideal para a Agfa,

trazendo um portfólio

complementar de soluções

de impressão de classe mundial e uma forte

plataforma de tecnologia para lançar impressoras

robustas de passagem única para o mercado de

embalagens.

Controle de custos e desvios na

produção de grande formato

Francisco Pérez

Diretor da Palmar

Agfa-Gevaert compra impressoras digitais Inca



SAi apresenta o software Flexi 22

15 LaPrensaLaPrensaGrande formatoGrande formato

A PrintFactory, fornecedora global
de software de impressão digital,
anunciou a mais recente adição à sua
lista de idiomas: Zulu. PrintFactory
está atualmente disponível em 20
idiomas, incluindo Zulu, o idioma mais
falado na África Austral.

PrintFactory é entregue através de
uma rede global de filiais e distribuidores. Este
software de fluxo de trabalho oferece uma ampla
variedade de recursos: sua plataforma em nuvem

inovadora permite que os usuários
definam suas próprias preferências de
configuração específicas (incluindo
idioma) sem precisar solicitar versões
separadas por meio de um dongle, e
seu modelo SaaS por impressora
permite que os LFPs tenham usuários
ilimitados em seu plano de produção.

Tanto os mercados de impressão padrão quanto as
operações em escala industrial podem se beneficiar
desse fluxo de trabalho RIP.

A
SA International (SAi), fabricante de soluções
de software para os mercados de sinalização,
impressão digital, têxtil e CNC, acaba de
anunciar o Flexi 22, uma versão mais potente
e atualizada do seu software Rip. A nova

solução foi projetada para aumentar ainda mais a
produtividade e a eficiência do fluxo de trabalho para os
usuários. O Flexi 22 incorpora ferramentas de design
comprovadas para sinalização, bem como software RIP
e programas de impressão e corte para corte de vinil.

Um recurso exclusivo do novo software é o SAi
Connect, uma interface central que permite aos
usuários gerenciar facilmente suas licenças ou
assinaturas de software, baixar novas versões ou
atualizações e monitorar e revisar relatórios de dados

de produção.
O Flexi 22 simplifica o fluxo de trabalho de produção

e maximiza a eficiência, permitindo que você aplique
mais modificações de trabalho diretamente no Flexi
Production Manager, eliminando assim a necessidade
de voltar ou repetir tarefas. Este sistema permite criar
linhas de contorno ou desenvolver e armazenar pedidos
com os arquivos e configurações originais do trabalho,
tornando os pedidos de reimpressão mais rápidos,
fáceis e econômicos. Além disso, o Flexi 22 oferece a
possibilidade de adicionar tarefas a grupos aninhados,
sem a necessidade de "desaninhar" outras tarefas. Os
usuários 

simplesmente adicionam o novo trabalho à fila e
depois o arrastam e soltam no grupo aninhado.

SAi apresenta o software Flexi 22

Software PrintFactory agora disponível em mais idiomas
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A
s impressoras de grande formato Acuity
Prime e Acuity Ultra R2 da Fujifilm
ganharam um iF Design Award. Após os
prêmios Red Dot e Good Design
alcançados pelas novas impressoras Acuity

da Fujifilm em 2021, ambas as máquinas acabaram
de alcançar o triplo perfeito para design de produto ao
receber o prêmio iF Design.

O iF Design Award é um dos prêmios de design
mais prestigiados do mundo - um prêmio que
reconhece a excelência do design para consumidores
e a comunidade de design desde 1953.

Um júri independente de especialistas
internacionais em design se reúne para decidir quais
projetos serão premiados, com base em uma série de
critérios objetivos de seleção.

Acuity Prime e Acuity Ultra R2 recebem

um terceiro prêmio de design

Após o anúncio de que a Agfa adquiriu a Inca
Digital, David Burton, Diretor de Marketing da Fujifilm
Wide Format Inkjet Systems comenta: "A Fujifilm e a
Inca Digital desfrutam de um relacionamento
mutuamente benéfico há mais de duas décadas.
Estamos imensamente orgulhosos de tudo o que
fizeram Conseguimos trabalhar com eles para
sermos pioneiros no desenvolvimento de sistemas
de jato de tinta UV de grande formato, com
tecnologia de jato de tinta Fujifilm e tinta de jato de

tinta UV Fujifilm.
"Mais recentemente, a Fujifilm deixou de ser um

parceiro tecnológico e distribuidor que trabalha em
estreita colaboração com parceiros OEM. Em vez
disso, nos tornamos um desenvolvedor de sistemas
de grande formato por direito próprio, assumindo o
controle total do processo de design. e fabricando e
aproveitando a rede global de afiliadas da Fujifilm
para direcionar vendas em volume para um público
mais amplo."

A Decal lançou a nova dotmatrix para profissionais
de impressão digital baterem o ritmo das campanhas
promocionais. É um vinil monomérico com um
adesivo inovador que facilita a eliminação de rugas e
bolhas de ar em aplicações interiores, sem esquecer
a ecologia. A Decal lançou o novo adesivo dotmatrix
para profissionais de impressão digital pensarem no
futuro e baterem o ritmo das campanhas
promocionais.

O novo decaldotmatrix também torna a
comunicação visual mais versátil em espaços
públicos e comerciais ao oferecer a possibilidade de
reposicionamento dos materiais nas primeiras horas

e, ao final das campanhas, sua rápida eliminação
sem deixar resíduos.

Os acabamentos branco fosco e brilhante tornam
este vinil monomérico ideal para aplicações
espelhadas, e a ecologia é garantida pela
sustentabilidade do adesivo à base de água e do
revestimento PE, que elimina a ondulação do vinil e
reduz o desperdício.

A estratégia da Fujifilm para a sua gama Acuity 
de impressoras de grande formato

Novo Decal dotmatrix



www.alborum.com
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A
Electronics For Imaging

anunciou a

disponibilidade de

seu conjunto EFI

IQ de aplicativos

móveis e em

nuvem compatíveis com as

impressoras jato de tinta

de grande formato EFI

VUTEk e Nozomi. Com

esse serviço de nuvem

avançado, os usuários

de impressoras EFI

podem monitorar a

produção e a utilização da

impressora, incluindo dados

precisos de rastreamento de

consumíveis no nível do

dispositivo, para reduzir o tempo

de inatividade, reduzir custos e

maximizar a produtividade. o valor de

seus investimentos em impressoras

EFI. As novas impressoras LED

UV de formato amplo e

superlargo da EFI incluirão

uma assinatura de um ano

do EFI IQ. Os usuários

de impressoras jato de

tinta EFI também

podem comprar

assinaturas IQ para

outras impressoras

compatíveis.

Ao monitorar suas

frotas de impressoras

em tempo real, os

usuários do EFI IQ

podem reduzir os gastos

com consumíveis,

economizar nos custos de mão

de obra, melhorar as margens e

muito mais.

A Enfocus, especialista

em controle de qualidade de

PDF, edição avançada de

PDF e automação de fluxo

de trabalho para a indústria

de artes gráficas, anunciou o

lançamento de um novo

pacote de automação de

fluxo de trabalho

especialmente projetado

para as necessidades da

indústria de impressão de

grande formato.

O novo pacote Small

Investment, Big Print inclui

software de automação de

switch, que a Enfocus

adaptou ainda mais para

integrar-se aos fluxos de

trabalho existentes do setor

de grande formato, trazendo

benefícios consideráveis de

valor para seus clientes de

negócios, impressão e

marca.

A solução Switch

personalizada é uma

plataforma de automação

de fluxo de trabalho que

conecta MIS e provas, web-

to-print, preflight-to-PDF,

aprovação do cliente e

processos de preparação

da produção. Isso permite

que os impressores criem

um processo totalmente

automatizado para seus

dispositivos e aplicativos de

impressão para economizar

tempo e dinheiro e, por fim,

agregar mais valor a toda a

cadeia de valor.

EFI IQ agora está disponível para

impressoras de grande formato

Enfocus cria um novo pacote de automação

de fluxo de trabalho
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A
Floricolor, fornecedora global de álbuns de fotos profissionais, fez

das novas Revoria Press PC1120 e Jet Press 750S da Fujifilm o

centro das atenções em suas instalações em Perafita, Portugal. A

empresa comemorou seu investimento na Fujifilm Revoria Press

PC1120 em meados de março com uma visitação pública. A

Floricolor e a Fujifilm convidaram vários clientes portugueses a mostrar-lhes

todo o potencial da nova impressora Revoria (e, aliás, a Jet Press 750S,

que já faz parte do património da Floricolor) com amostras impressas e

demonstrações em vídeo das impressoras em funcionamento.

A Floricolor foi uma das primeiras empresas europeias a adotar a Jet Press

750S com a aquisição no final de 2018 da impressora a jato de tinta B2.

Floricolor

celebra a

aquisição de

uma Revoria

A Fujifilm anunciou um

acordo com a Color-Logic

para a comercialização da

sua solução de produção

de efeitos metálicos,

utilizando processos de

impressão em toner

analógico ou digital. O

negócio segue a

aprovação da nova Fujifilm

Revoria Press PC1120

para impressão das cores

metálicas e enfeites da

Color-Logic.

O Color-Logic SystemT é o primeiro sistema de

comunicação em cores que leva em consideração o

dispositivo de impressão, tintas, perfil de impressão

e vernizes exclusivos de

cada impressora. Ao

mesmo tempo, esta

solução também fornece

aos designers, marcas,

impressoras e conversores

um sistema preciso de

comunicação de cores e

embelezamento de

impressão.

A Revoria Press

PC1120 da Fujifilm é uma

máquina totalmente

aprovada para impressão com o sistema Color-

Logic para cores e acabamentos metálicos, usando

tinta CMYK prata em papel ou tinta branca CMYK

em substratos metálicos.

Fujifilm anuncia acordo com Color-Logic Inc
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O Durst Group, fabricante

de tecnologias avançadas de

impressão e produção digital,

selecionou a Four Pees

como um parceiro chave de

integração para a divisão

Durst Software & Solutions.

Nesta posição, a Four Pees

ajudará a Durst a

implementar sua estratégia

"From Pixel to Output" e integrar suas soluções de

software, como Durst Workflow ou Durst Smart

Shop, em seus clientes.

O Durst Group fundou a divisão Durst Software &

Solutions em 2019 com uma equipe de mais de 60

pessoas para oferecer soluções de software

inteligentes e simples para agilizar todo o processo

de impressão. Eles

consistem em Durst LIFT

ERP, um sistema

ERP/MIS baseado em

nuvem; Durst Smart

Shop, uma solução de

comércio eletrônico

premium abrangente

para produtos de

impressão

personalizados, e Durst Workflow, uma solução de

ponta para gerenciamento totalmente

automatizado de tarefas de pré-impressão e

produção. As soluções são adaptadas à impressão

digital e oferecem uma abordagem de 360 graus

para otimizar os processos de impressão em um

ambiente de produção com vários fornecedores.

A
Canon Europa estabelece um novo

padrão na impressão de produção com o

lançamento da sua nova impressora

digital a cores de folhas soltas, a

imagePRESS V1000. Superando os

desafios diários de produção enfrentados

por provedores de serviços de impressão comerciais

(PSPs) e provedores de serviços de impressão

internos (CRDs), o novo dispositivo incorpora uma

ampla gama de novos recursos tecnológicos que,

juntamente com desempenho comprovado, o

posicionam como a próxima geração de a família

imagePRESS. Graças a uma ampla gama de novos

recursos e avanços técnicos, a imagePRESS V1000

oferece qualidade consistente com máxima

confiabilidade, sem esquecer a capacidade de

produção e oferta de aplicativos para profissionais de

impressão.

A opção de deck de papel de várias bandejas,

juntamente com o uso do POD XL e das bandejas

Bypass, aumenta a capacidade de entrada de papel

da máquina. Graças à nova tecnologia de

transferência, o motor garante uma distribuição de cor

uniforme, sem risco de aderência ao alternar entre

diferentes substratos de peso em tempo real.

A nova tecnologia de fixação POD-SURF integrada

controla a temperatura da banda de fixação,

oferecendo aos clientes uma velocidade de

impressão consistente de 100ppm em uma ampla

variedade de tipos e gramaturas de mídia de 52 a

400gsm, incluindo sintéticos e magnéticos. Usando a

nova correção de registro em duas etapas, a

impressora colorida é capaz de imprimir folhas de

rosto em frente e verso de até 1,3 m.

O sensor espectrofotômetro integrado economiza

tempo e reduz o nível de conhecimento necessário

para controle de cores, permitindo calibração e ajuste

com o toque de um botão, sem a necessidade de

verificações de qualidade offline.

A imagePRESS V1000 atende aos mais altos

padrões de eficiência energética.

Canon lança a imagePRESS V1000

Durst Group e Four Pees concordam com uma aliança



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

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

Onde nos encontrar:

www.gws.nl
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Na situação atual do mercado, as gráficas

procuram redesenhar seus processos de

produção. Eles procuram maneiras de reduzir

o desperdício de material, o tempo de

produção, o consumo de tinta/toner e

eletricidade, oferecendo a melhor qualidade.

Para lidar com essas preocupações, a Xeikon

lança seu programa inspirador "Faça mais

com menos", fornecendo aos clientes insights

tangíveis sobre como enfrentar esses

desafios.

O programa "Faça mais com menos"

oferece uma variedade de ações que

melhoram todos os aspectos do fluxo de

trabalho da produção de impressão: ajudam a

reduzir o tempo de resposta, minimizam a

quantidade de material desperdiçado e

mantêm o consumo de tinta no mínimo

/toner e esforços do operador.

A
Xaar lançou seu guia para ajudar os

iniciantes em jato de tinta a maximizar o

potencial dessa tecnologia sem contato

extremamente versátil.

A capacidade de aplicar uma ampla gama de

fluidos com precisão e exatidão em uma

variedade de novos substratos e materiais estão

vendo a crescente importância do jato de tinta nos

processos de fabricação atuais. Cada vez mais,

está substituindo os métodos tradicionais de

produção ou fornecendo novas aplicações.

Intitulado 'Seu guia para um projeto de

desenvolvimento de jato de tinta bem-sucedido', o

guia ajudará os leitores a aprender mais sobre o

que considerar ao iniciar sua jornada de

desenvolvimento de jato de tinta, incluindo 'Por

que jato de tinta digital? ', 'Que fluido devo usar?'

e Quais componentes do sistema eu preciso?'.

Desde a necessidade de usar fluidos difíceis em

uma variedade de substratos até a capacidade de

imprimir em várias orientações, o guia reúne 30

anos de experiência da Xaar em um único

recurso, para demonstrar como uma ampla

variedade de indústrias pode agora aproveitar a

oportunidade da tecnologia de jato de tinta.

Programa Xeikon "Faça mais com menos"

O guia da Xaar para as

possibilidades do jato de tinta
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A
Electronics For Imaging e a Konica

anunciaram a continuação de sua

colaboração de longo prazo com o

lançamento de cinco novos servidores de

impressão EFI Fiery (DFE) baseados na

mais recente plataforma Fiery: Fiery

FS500 Pro.

No ambiente de negócios acelerado de hoje, os

clientes se deparam com a demanda por tiragens mais

curtas a preços competitivos. Os novos servidores de

impressão Fiery de alta produtividade oferecem

ferramentas de comprovação, recursos de automação

inteligentes e tecnologias de gerenciamento de cores

que permitem que as empresas de impressão

produzam documentos perfeitos na primeira vez,

sempre e com o menor custo. O JobExpert seleciona

as propriedades corretas da tarefa, as cores exatas

são otimizadas usando o Spot Pro, os erros são

detectados usando o Fiery Preflight e as marcas de

acabamento são adicionadas visualmente usando o

Fiery Finishing Designer. Assim, graças a essas

características, os clientes podem aumentar o volume

total de produção e concluir mais trabalhos por turno,

oferecendo às operações de impressão a capacidade

de aproveitar novas oportunidades de crescimento.

Entre as novas soluções que a EFI e a Konica

Minolta anunciam incluem:

o Os servidores de impressão EFI Fiery IC-319 e

IC-318 versão 2 que alimentarão as impressoras de

produção em cores Konica Minolta AccurioPress

C14000/C12000 para o mercado de impressão de alta

qualidade.

o Os servidores de impressão EFI Fiery IC-319 e

IC-318L versão 2 que alimentarão as impressoras

coloridas de produção leve Konica Minolta

AccurioPress C7100/C7090.

o Os servidores de impressão EFI Fiery IC-317 e

IC-419 versão 2 que alimentarão as impressoras

Konica Minolta AccurioPress C4080/C4070 e

AccurioPrint C4065.

Konica Minolta é a primeira 

a lançar impressoras com 

o software EFI Fiery FS500 Pro
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O
ano
financeiro de
2021-22 da
Fujifilm foi o
melhor de
sempre para

as vendas da Jet Press a
nível global, enquanto o
sucesso inicial da gama
Revoria, recentemente lançada em alguns mercados
europeus, permitiu-lhe consolidar as suas credenciais
como empresa líder no segmento de impressão
comercial digital

Com mais de 50 novas instalações da Jet Press em
todo o mundo entre 2021 e 2022 (14 delas na Europa),
o último ano fiscal da Fujifilm foi um sucesso sem
precedentes para sua divisão de jato de tinta
comercial. Portanto, não é de surpreender que as
vendas de tintas para a Jet Press tenham aumentado
(um aumento espetacular de 140% na Europa em

relação ao período 2019-20),
com quase nenhum impacto
da pandemia de Covid.

Além disso, desde o seu
lançamento em setembro de
2021 como parte do
extraordinário Peak
Performance Print Event
realizado em Bruxelas , a

série Revoria Press PC1120 da Fujifilm obteve um
grande sucesso,, com 20 unidades instaladas nas áreas
de vendas originais da Alemanha, Áustria, Itália,
Espanha e Portugal em muito pouco tempo. Esta
dinâmica continuará a crescer, e a disponibilidade da
imprensa será alargada a outros territórios europeus
nos próximos meses.

A Fujifilm trabalhou em estreita colaboração com
vários distribuidores locais com o objetivo de maximizar
o potencial de mercado da gama Revoria desde o seu
lançamento.

A Contiweb anunciou que
Clays, especialista em
produção de livros, instalou
um desenrolador ininterrupto
Contiweb CD-N. O sistema é
esperado ed para gerar mais
de 800 horas de tempo de
execução por ano na HP
PageWide Web Press T260
Mono Print Line na fábrica de
Clays em Bungay, Suffolk,
Reino Unido.

A Clays comprou seu primeiro desbobinador CD-
N para uma nova impressora HP PageWide
T490HD em 2018. Vendo o aumento da
produtividade e a redução do desperdício
alcançados, foi tomada a decisão de também
adaptar uma linha de impressoras HP PageWide
Web Press T260 Mono existente. com o
desbobinador Contiweb CD-N, que foi integrado

em outubro do ano
passado.

O desbobinador Contiweb
CD-N pode emendar uma
nova bobina de papel com
uma bobina que está
acabando sem ter que
interromper a impressão.
Sendo capaz de emendar
papéis de diferentes
larguras, revestimentos e

gramaturas, o sistema é muito útil para trabalhos
de troca curtos e rápidos. O desbobinador também
pode sinalizar à impressora quando uma emenda
está se aproximando - mesmo que reconheça uma
emenda feita pela fábrica de papel - para que a
impressora possa elevar os cabeçotes de
impressão, reduzindo o desperdício e eliminando o
incômodo de reimprimir assinaturas não utilizadas.
para impressão sobre um filete.

Clays instala um desenrolador non-stop Contiweb

Fujifilm celebra um ano de sucesso

na impressão digital



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
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O
CEO John Mills abriu oficialmente o novo

Centro de Tecnologia da Xaar na Suécia em

uma cerimônia junto com o COO Graham

Tweedale e membros da equipe de

Tecnologias e Aplicações Avançadas da Xaar.

Com base no Campus Solnain Estocolmo, e com

quase 400m2, tem o dobro do tamanho das

instalações anteriores e abriga um laboratório de

última geração com novos equipamentos, escritórios

e espaços de reunião para engenheiros, cientistas e

visitantes trabalharem. A expansão oferece à Xaar o

ambiente ideal para sua pesquisa contínua sobre o

potencial transformador das tecnologias e

oportunidades de jato de tinta.

A partir de seu novo site, a equipe continuará

trabalhando em projetos internos e externos, com

fabricantes especializados, formuladores de fluidos e

fabricantes de impressoras para ajudar a trazer novos

processos ao mercado usando cabeçotes de

impressão e tecnologias Xaar em vários mercados.

A Screen anunciou o lançamento

do pacote SC+ Chroma para a série

Truepress Jet 520HD. A nova solução

de ponta a ponta inclui hardware e

software de impressão atualizados,

uma gama de cores mais ampla e

tinta SC+, uma versão atualizada da tinta atual da

série SC. O pacote Chroma estará disponível para

novas impressoras como parte de uma solução de

atualização para proprietários de Truepress Jet

520HD existentes.

A tinta SC foi projetada para imprimir em papéis

revestidos e não revestidos padrão sem a

necessidade de pré-tratamento ou primer. Ele

atendeu às necessidades das impressoras de uma

tinta de secagem rápida e absorção rápida, sem os

custos adicionais de papéis ou tratamentos

premium.

A demanda por recursos de tinta cresceu

consideravelmente à medida que os

mercados de impressão enfrentam

desafios contínuos de escassez de

papel. A tinta SC oferece versatilidade

para aqueles momentos em que são

necessários substitutos de última hora

para o papel originalmente encomendado pelos

clientes. Com uma gama estendida e melhorias na

pureza tonal, as tintas SC+ permitem que as

impressoras combinem cores na gama mais ampla

possível e com mais precisão do que a tinta SC.

O pacote Chroma com SC+ permite que as

impressoras ofereçam produtos impressos

personalizados para atender às necessidades

individuais de cada cliente, seja custo de produção

mais baixo por meio de economia de tinta ou cores

mais vibrantes e correspondência precisa de cores

exatas. O pacote Chroma inclui tinta SC+,

ferramentas e treinamento.

Screen lança pacote SC+ Chroma para sua série

Truepress Jet520HD

Centro de tecnologia avançada



Thomas Ott

CEO da Mondi Flexible

Packaging and Engineered

Materials
Thomas Ott, 54,
foi nomeado
CEO das
unidades de
negócios de
embalagens
flexíveis e
materiais de
engenharia da
Mondi no início

deste ano.
Como CEO da Mondi Flexible Packaging
and Engineered Materials, Thomas é
responsável por um faturamento de cerca de
€ 4 bilhões com uma equipe de mais de
12.000 funcionários em 29 países. Ele
sucede a Peter Orisich, que se aposentou
recentemente.
Segundo o especialista do setor,
desenvolver soluções de embalagens
sustentáveis e recicláveis e medidas
eficazes contra as mudanças climáticas são
os principais desafios atualmente. 

Ludwin Monz

CEO da Heidelberger

Druckmaschinen AG

O Dr.

Ludwin Monz

(58) sucedeu

Rainer

Hundsdörfer

(64) como

Presidente do

Conselho da

Heidelberg.

Rainer

Hundsdörfer,

que ocupou o cargo por seis anos,

está se aposentando conforme

programado.

Após mais de dez anos à frente da

Carl Zeiss Meditec AG, Ludwin

Monz assumirá as funções de

gestão da empresa, assumindo a

liderança no realinhamento

estratégico da Heidelberg. Desde o

início, Monz expressou sua intenção

de continuar na direção atual e se

abrir a novos mercados com

competências essenciais:

Richard Roth

Gerente Geral da Esko para

a região EMEA

Richard

Roth foi

nomeado

Gerente

Geral EMEA

da Esko, a

empresa

global que

desenvolve

soluções

integradas de

software e hardware que digitalizam,

automatizam e conectam o processo

de entrada no mercado de bens de

consumo.

A mudança segue a mudança de

Eddy Fadel para o cargo de Gerente

Geral Comercial Global (no qual ele

supervisionará vendas globais,

serviços, marketing e gerenciamento

de produtos) após três anos de

sucesso como Gerente Geral da

EMEA. .

Após mais de 25 anos à frente da

Marque TDI/Domino Portugal, Henrique e

Ricardo Gonçalves assumem agora a

gestão da subsidiária espanhola, que

passará a chamar-se Domino Iberia.

A nova direcção ficará responsável pela

equipa portuguesa, com escritórios no

Porto e Lisboa, e pela equipa espanhola

nas suas instalações em Madrid, sob o

nome, nesta nova etapa, de Domino

Iberia.

Entre os objetivos está replicar em

Espanha o sucesso alcançado em

Portugal, onde a Domino é amplamente

conhecida pela sua qualidade no

atendimento ao cliente.

Colm garvey

Diretor de Distribuição

Europeia da Fujifilm

A Fujifilm

nomeou Colm

Garvey como

diretor de

distribuição

europeia com o

objetivo de

buscar novos mercados para o

Acuity Prime. A impressora plana

da Fujifilm faz parte do seu conceito

de 'um novo modelo para grandes

formatos' anunciado em 2021.

Apesar de já ter finalizado 13

acordos de distribuição em 7 países

europeus, a Fujifilm não desiste de

seus esforços para firmar mais

alianças para fortalecer as vendas

do seu Acuity Prime. Para isso, a

empresa acaba de nomear Colm

Garvey como diretor de distribuição

na Europa para o segmento de

produtos de grande formato.

Andreas Karch

Gerente de Vendas

SCREEN Europe

Solutions
A SCREEN

Europe está

aumentando

sua equipe

de vendas

com a

nomeação de

Andreas

Karch como Gerente de

Vendas de Soluções a partir de

1º de abril. Karch traz para a

SCREEN seu profundo

conhecimento dos processos

de impressão adquiridos ao

longo de 15 anos no ramo de

equipamentos de impressão.

Sua experiência apoiará a

oferta da SCREEN aos clientes

à medida que eles migram para

a impressão digital, melhorando

assim a eficiência e a

lucratividade de seus negócios.
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Henrique e Ricardo Gonçalves

Endereço de Domino na Espanha
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Guia de lavagem
verde se torna
global

A
Federação Mundial de Anunciantes (WFA)
publicou uma série de recomendações para
marcas, profissionais de marketing e anunciantes
para garantir que suas alegações ambientais
sejam confiáveis para consumidores e
reguladores. Representando profissionais de

marketing responsáveis por 90% dos gastos globais com
comunicações de marketing em todo o mundo, a organização
global visa resolver o problema do greenwashing - o uso de
alegações ambientais enganosas em marketing e publicidade.

A WFA identificou seis princípios básicos que as marcas
devem seguir:

o As alegações não devem ser enganosas e a base para
elas deve ser clara.

o Os profissionais de marketing devem ter fortes evidências
para todas as alegações que possam ser consideradas
factuais e fundamentadas.

o As comunicações de marketing não devem omitir
informações relevantes. Quando o tempo ou o espaço são
limitados, os profissionais de marketing devem usar meios
alternativos para tornar as informações qualificadas facilmente
acessíveis ao público e indicar onde elas podem ser
acessadas.

o Os profissionais de marketing devem basear as alegações
ambientais gerais no ciclo de vida completo de seu produto ou
negócio, salvo indicação em contrário na comunicação de
marketing, e devem deixar claros os limites do ciclo de vida.

o Os produtos comparados nas comunicações de marketing
devem atender às mesmas necessidades ou servir ao mesmo
propósito. A base para comparações deve ser clara e permitir
que o público tome uma decisão informada sobre os produtos
que estão sendo comparados.

o Os profissionais de marketing devem incluir todas as
informações relacionadas ao impacto ambiental dos produtos
anunciados que sejam exigidas por lei, reguladores ou os
Códigos dos quais são signatários.

Mais de 880
empresas
removem
alegações

enganosas no
papel

desde que a cam começou Em
2010, globalmente, a Two Sides
desafiou com sucesso mais de 880
organizações que submeteram seus
clientes a repetidas mensagens de
greenwashing prejudicando os setores
de papel, impressão e correio.

Com enormes pressões sobre a
economia, bancos, provedores de
telecomunicações, empresas de
serviços públicos e até organizações
governamentais estão cada vez mais
focados em convencer seus clientes a
migrar da comunicação baseada em
papel para serviços digitais para reduzir
custos. Muitas vezes, as comunicações
com o cliente tentam mascarar esses
esforços de corte de custos,
justificando a mudança com apelos de
marketing ambiental infundados, como
"Menos papel, mais árvores" ou "Faça
a fatura eletrônica e ajude a salvar o
planeta".

Two Sides entrou em contato com
mais de 1.900 organizações na Europa,
América do Norte e do Sul, África do
Sul, Austrália e Nova Zelândia que
fizeram alegações enganosas sobre o
jornal. Até agora, mais de 880 deles
removeram essas declarações de suas
comunicações e a Two Sides continua
questionando e informando o restante.
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A
Mondi, uma empresa global de papel e
embalagens, recebeu a certificação Cradle
to Cradle no nível bronze, por toda a sua
linha de papéis não revestidos de suas
fábricas na Áustria e na Eslováquia. Com
isso, a Mondi é a primeira a oferecer

Cradle to Cradle Certified em uma gama tão extensa de
papéis, atendendo aos altos padrões e requisitos
exigentes deste esquema de certificação que marca a
transição de uma economia linear para uma circular.
Estão incluídas marcas conhecidas da Mondi, como
Color Copy e Pergraphica, bem como a linha de papéis
reciclados Nautilus.

Existe um desejo consciente entre agências,
editoras, designers e grandes marcas de alcançar
uma impressão sustentável. O papel para
perfeccionistas, Pergraphica, atende aos requisitos

necessários para isso, proporcionando tranquilidade
em todos os níveis. Toda a linha Pergraphica é neutra
em CO2, atende aos rigorosos padrões exigidos pelo
FSC (FSC-C015522) e o rótulo ecológico europeu da
UE, e possui certificação Cradle to Cradle no nível
Bronze.

A Mondi mudou todo o seu portfólio de liners à
base de glassine para papel base certificado. A
mudança faz parte da abordagem contínua e proativa
da Mondi em relação à sustentabilidade, que inclui o
desenvolvimento de soluções melhores para o meio
ambiente.

Os liners de liberação à base de glassine são
usados principalmente para rótulos, fitas e aplicações
médicas. Ao mudar para papel base certificado, a
Mondi está melhorando a rastreabilidade, trabalhando
com parceiros que gerenciam florestas de forma
responsável, de acordo com seu compromisso de
manter o desmatamento zero em suas florestas e
cadeia de suprimentos. Este último passo em direção
ao papel glassine certificado é mais um passo no
compromisso da Mondi com o fornecimento
responsável e a transparência da cadeia de
suprimentos.

Todas as fábricas de papel e celulose da Mondi

são

certificadas pelo PEFC ou FSC, 100% de suas
florestas próprias são certificadas, e 76% da madeira
de origem externa e 100% da celulose de origem vêm
de fontes certificadas.

A Mondi oferece certificação Cradle to
Cradle em uma ampla gama de papéis

Mondi muda todos os
revestimentos de
liberação para papel
de base certificado
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O
s acionistas da

AMC AG,

fabricante de

mídia

autoadesiva

com três

unidades de negócios

Intercoat, Global Notes e Print

Inform, assinaram um acordo

para vender suas ações para

a UPM Raflatac. Esta

aquisição permite que a UPM Raflatac continue

crescendo e expandindo estrategicamente sua linha

de produtos. A aquisição está sujeita a aprovações

regulatórias e deve ser concluída durante o terceiro

trimestre de 2022.

A UPM Raflatac espera que a aquisição acelere

significativamente o crescimento da AMC, por um

lado, e crie sinergias consideráveis, por outro. A AMC

AG tem duas unidades de produção em Kaltenkirchen

e Hagenow, no norte da

Alemanha. Seus negócios

incluem revestimento de

etiquetas fílmicas sensíveis

à pressão e materiais

Viscom/Graphics sob a

marca Intercoat, bem como

notas autoadesivas,

marcadores, banners e

outros produtos

autoadesivos e removíveis

sob as marcas Global Notes e Print Inform. A Global

Notes é especializada em produtos para escritório,

casa e escola, enquanto a Print Inform produz

produtos semi-acabados para a indústria de materiais

promocionais e oferece serviços de revestimento para

indústria, processamento e comércio. No total, a

empresa emprega mais de 300 pessoas e as vendas

no último ano fiscal da AMC AG foram de 110 milhões

de euros.

O produtor de chapas de policarbonato do Reino

Unido, Brett Martin, lançou novas opções de

chapas de policarbonato Marlon BioPlus mais

sustentáveis, representando uma mudança radical

em direção a chapas plásticas neutras para o clima

produzidas a partir de uma fonte certificada de

balanço de massa. com matérias-primas de base

biológica.

Este novo desenvolvimento é o resultado da

parceria de Brett Martin com a Covestro, uma das

maiores produtoras de polímeros do mundo. Seu

Makrolon RE substitui 71% das matérias-primas de

origem fóssil por material com atributos

biocirculares (através da abordagem de balanço de

massa). Além disso, uma maior redução de

carbono é alcançada através do uso de energia

verde na produção da matéria-prima.

A abordagem do balanço de massa oferece

praticidade e garantia certificada para os usuários

das linhas Marlon BioPlus nos formatos de chapas

de policarbonato plano, multiwall e corrugado. Isso

abre novas portas para especificadores,

processadores e fabricantes escolherem um

policarbonato mais sustentável de fontes

renováveis e com baixa pegada de carbono.

Brett Martin lança opções de chapas de
policarbonato sustentáveis

AMC AG é
adquirida pela
UPM Raflatac



 Sacolas de papel são resistentes e uma escolha natural 
contra os impactos ambientais.

você sabia?

Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na Europa em 2008 por 
membros das indústrias de base florestal, celulose, papel, cartão e comunicação impressa. 
Two Sides, a mais importante iniciativa do setor, estimula a produção e o uso conscientes do 
papel, da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece equívocos comuns 
sobre os impactos ambientais da utilização desses recursos. Papel, cartão e papelão são 
provenientes de florestas cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são 
recicláveis e biodegradáveis.

LOVE
PAPER

lovepaper.org.brtwosides.org.br

Papel, cartão e
papelão: uma ótima

história ambiental 
para contar
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Por: Teemu Henriksson

WAN IFRA

N
osso relatório recém-lançado mostra que

os editores de notícias se sentem

confiantes para enfrentar a atual crise do

coronavírus e que alguns de seus pivôs

da era da pandemia estão começando a

pagar dividendos.

No entanto, os editores ainda precisam passar por

transformações e reviravoltas consideráveis, mesmo

que haja sinais de ressurgimento nos mercados globais

de anúncios e um amadurecimento de muitas

estratégias de receita de leitores. A invasão da Ucrânia

prejudicou ainda mais os planos de negócios, pois a

maneira como o conflito se desenrolará pode ter efeitos

duradouros nas indústrias em geral, além da crise

humanitária que está causando.

Como em anos anteriores, a análise do World Press

Trends Outlook é baseada em uma pesquisa online

distribuída aos líderes do setor. 162 executivos de

notícias de 58 países participaram da pesquisa no

outono de 2021; Muito obrigado por compartilhar seus

conhecimentos, resultados e estratégias.

Além disso, a WAN-IFRA trabalha com

PricewaterhouseCoopers (PwC) e ZenithOptimedia

para os principais indicadores de desempenho (receita,

circulação e gastos com anúncios). Para obter

informações adicionais sobre o público, trabalhamos

com o especialista em análise Chartbeat.

UMA INDÚSTRIA QUE CONFIA NO SEU FUTURO

A mensagem é clara: executivos de editoras de

notícias estão decididamente otimistas sobre as

perspectivas futuras de suas empresas. Em nossa

amostra, mais de 80% indicaram que estão otimistas

em relação aos próximos 12 meses. Esse número caiu

apenas marginalmente (3%) quando solicitado a avaliar

suas perspectivas para os próximos três anos.

Embora a perspectiva dos editores seja geralmente

positiva, algumas diferenças surgem quando os

entrevistados são categorias baseadas em países, e os

entrevistados em economias desenvolvidas tendem a

ser mais otimistas: 87% dos participantes da pesquisa

em mercados desenvolvidos têm uma visão positiva

dos próximos 12 meses, em comparação para 76,5%

nas economias em desenvolvimento.

A TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL ESTÁ EM

ANDAMENTO

Uma razão por trás desse otimismo pode ser a

confiança que os entrevistados têm nos esforços de

transformação digital de sua organização: quase

metade diz que eles são avançados ou muito

avançados; apenas 10,9% sentem que estão atrás de

seus pares.

No entanto, o maior grupo individual (40% das

respostas) indicou que a transformação digital estava

"emergindo", reconhecendo que, embora tenha havido

progresso, esses esforços estão longe de serem

concluídos.

World Press Trends Outlook: 
Editores encaram o futuro 

com otimismo



A imagem é um pouco mais sutil quando os

entrevistados são divididos em países em

desenvolvimento e desenvolvidos, com os entrevistados

nos mercados em desenvolvimento relatando um

progresso ligeiramente menor em termos de

transformação digital.

DIGITAL, A MAIOR FONTE DE CRESCIMENTO DE

RECEITA

No geral, os executivos que responderam esperam

que seus negócios cresçam em 2022: os participantes

da pesquisa nos mercados em desenvolvimento

preveem um crescimento de receita de 19,1%, em

comparação com uma média de 12,1% nos países

desenvolvidos. Grande parte desse crescimento é

liderado pelo digital, com publicidade digital e leitores

digitais sendo as áreas de crescimento mais rápido nos

últimos 12 meses.

Embora a receita das atividades de impressão

continue a diminuir gradualmente, a publicidade

impressa e a circulação de impressão combinadas

ainda geram mais da metade da receita total para os

entrevistados. A receita de fontes não publicitárias e de

leitores cresceu 4,7% no ano passado, agora

respondendo por 13,2%.

Olhando para os próximos 12 meses, os editores

esperam que quase metade (46,8%) de sua receita

venha da receita de anúncios, talvez graças à

recuperação sem precedentes que os mercados de

anúncios devem experimentar em 2022.

DADOS CENTRAIS E ÁREAS DE P&D PARA

INVESTIMENTO

Quando se trata de investir no futuro, os entrevistados

identificaram a análise de dados e o desenvolvimento

de produtos como as áreas mais importantes para

investir. Por outro lado, os editores eram mais

propensos a se livrar da produção impressa e do

desenvolvimento da alta administração. Entre os dois

extremos, houve apenas pequenas variações nas

outras grandes áreas de investimento.

Liberdade de imprensa desafiada em todo o mundo

Em um ano marcado por crises, a mídia também

enfrentou grandes desafios no desempenho de seu

trabalho, e vimos muitos exemplos em todo o mundo de

como a capacidade dos jornalistas de relatar livremente

foi severamente prejudicada. Essa triste realidade se

reflete nas respostas da nossa pesquisa.

Quase metade de todos os entrevistados indicou que

seu empregador havia sido submetido a ataques

cibernéticos (45,7%), intimidação legal (45,7%) e

negado acesso a informações (44,3%). O bullying

online (41,4%) também foi comum. Embora nossos

dados mostrem a universalidade e amplitude desses

desafios à liberdade de imprensa, muitos desses

problemas parecem ser mais prevalentes nos países

em desenvolvimento.
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A editora e gráfica alemã Schlecht imprime jornais locais e
boletins de pequenas cidades há mais de 60 anos e espera
continuar a fazê-lo nos próximos anos. O crescimento das
notícias online não parece ter afetado esse nicho de mercado de
publicações impressas, onde as comunidades compartilham
notícias sobre seu clube de futebol local, igreja e política. Com
seu novo Screen Truepress Jet 520HD, a Verlag und Druckerei
Schlecht agora pode atender este mercado de forma mais

eficiente e sustentável. A aquisição mostra como a impressão
digital continua avançando na Alemanha, mesmo nos mercados
de impressão especializada para publicações de baixa
circulação.
Toda semana, Schlecht imprime 24 jornais locais. Estes são
distribuídos para cerca de 37.000 domicílios, atingindo 70.000
leitores em 24 cidades e vilas nos estados federais de Baden-
Württemberg e Hessen. Uma tiragem típica é de 3.000 cópias..

Screen 520HD suporta Schlecht na impressão de jornais
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C
om o objetivo de garantir a tranquilidade e

segurança dos usuários de impressoras de

etiquetas, a Brother, especialista em

soluções de impressão, identificação e

digitalização, lançou novos cabeçotes e

roletes de reposição que garantem o correto

funcionamento dos processos com a série de

impressoras TJ Industriais.

Dentro da sua oferta de rotulagem e mobilidade, a

Brother dispõe de impressoras industriais para os

ambientes que requerem um elevado nível de produção

de etiquetas. Consciente de que, nestes sectores, a

impressão i interrupções têm um alto impacto na

produtividade, as impressoras de etiquetas devem ser

equipadas com alta confiabilidade e robustez para

poder trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Os 4 cabeçotes de impressão (disponíveis em 203

dpi e 300 dpi) e os rolos garantem que o tempo de

inatividade seja minimizado em caso de desgaste,

permitindo que reposições estejam disponíveis para

substituir peças desgastadas quando necessário e

evitando que os processos parem. Desta forma, o

desempenho diário dos equipamentos é garantido com

etiquetas claras e altamente legíveis que respondem

às necessidades dos setores com elevados volumes

de produção.

A Xeikon estruturou seu portfólio digital de
soluções de impressão para atender às
necessidades das impressoras de etiquetas atuais,
com tecnologia de jato de tinta UV e toner seco.
A Xeikon lançou recentemente sua série Panther
2.0, lançando duas novas impressoras de
etiquetas a jato de tinta digital UV, a Xeikon PX3300 e a Xeikon
PX2200. As impressoras Panther têm todos os recursos que
uma impressora precisa para produzir etiquetas criativas da mais
alta qualidade de forma econômica e eficiente para a mais ampla
gama de aplicações para a mais ampla variedade de mercados.

Com base na tecnologia de jato de tinta Panther
UV e aproveitando a tinta PantherCure UV para
máxima durabilidade, esta linha de impressoras foi
projetada para atender aos requisitos atuais do
mercado para produção e fabricação de etiquetas
de alta qualidade.

Além de oferecer a mais alta qualidade, essas novas
impressoras são projetadas para obter designs de impressão
exclusivos e criativos em uma ampla variedade de substratos,
como facestocks fílmicos transparentes, que exigem um branco
opaco de alta qualidade para que os designs apareçam.

Brother traz confiabilidade extra para suas
impressoras de etiquetas industriais

Impressão de etiquetas de alta qualidade com Xeikon

Indústria e Comunicação Gráfica .

LaPrensaLa    Pre   nsa
JUNHO

2022
www.alborum.com

ETIQUETAS       EMBALAGEMETIQUETAS       EMBALAGEM
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O
impressionante progresso
tecnológico e melhoria da
qualidade de vida nas
últimas décadas também se
reflete no mundo da
embalagem, é uma

indústria transversal, cujos produtos e
processos são essenciais para o
desenvolvimento de qualquer processo
produtivo, industrial, logístico e comercial.

É uma indústria sólida e diversificada
distribuída por todo o território nacional
através de uma rede constituída
maioritariamente por PME, que geram
emprego estável e de qualidade.

É uma indústria estratégica, que ajuda
a inovar outros setores graças à
embalagem, como elemento presente em
toda a cadeia de fabricação e
fornecimento.

A embalagem, portanto, além de sua
função tradicional de recipiente, garoupa,
conservadora ou informante, oferece
enormes possibilidades e acompanha
múltiplos setores em suas estratégias de
inovação.

O contêiner é um elemento
transformador dos processos de
fabricação, logística, armazenamento de
distribuição, venda, reciclagem. Contribui
para a inovação dos próprios produtos ou
é o motor para a criação de novos: É um
fator essencial para gerar uma boa
experiência do usuário; Reinventar canais
de compra e hábitos de consumo; Introduz
novas fórmulas de interação no marketing
e comunicação das marcas com seus
clientes; e é fundamental nas estratégias
de sustentabilidade.

SUSTENTABILIDADE

O desafio da sustentabilidade, que agora marca a
agenda, não é novo, embora seja a maior prioridade,
impulsionado por mudanças legislativas em
andamento ou prestes a entrar em vigor e por uma
maior conscientização dos consumidores que
exigem embalagens mais respeitosas com o meio
ambiente.

Nossa indústria vem introduzindo inovações no
campo da sustentabilidade há mais de uma década,

incorporando processos, práticas e
materiais que minimizam o impacto de
sua atividade no meio ambiente.

No entanto, hoje conceitos como
ecodesign, redução, reutilização e
reciclagem que a indústria de embalagens
já disponibilizou para a inovação das
marcas de embalagens, ganham
destaque e são mais necessários do que
nunca no novo paradigma da economia
circular.

O setor de embalagens e embalagens
está mais do que preparado para
responder a todas as indústrias que
exigem soluções de embalagens
sustentáveis.

A transformação digital também é um
desafio para as embalagens.

Nosso setor incorpora e oferece
equipamentos e tecnologias da indústria
4.0 para conectar embalagens e seus
processos associados a toda a cadeia de
suprimentos. Informações em tempo real
sobre processos de fabricação e
logística, rastreabilidade de produtos ou
soluções de embalagens inteligentes são
uma realidade cada vez mais presente.

Também continuamos a inovar na
melhoria da experiência do usuário de
um produto. Alcançar embalagens que
conectem com o consumidor e gerem
confiança na marca.

Somos todos usuários de
embalagens, mas poucos de nós
conhecem o nível de sofisticação e
desenvolvimento da indústria que torna
isso possível.

Qualquer consumidor sente e aprecia
a tecnologia, a inovação, a dificuldade por trás dos
últimos desenvolvimentos, por exemplo, nas
indústrias automotiva, farmacêutica e de
comunicações, mas são muito poucos os que
conhecem e apreciam a produção industrial não
menos complexa para tornar simples e elementos
comuns como uma garrafa, uma caixa, um blister,
uma lata de bebida ou um brik uma realidade.

A embalagem permanece assim uma grande
incógnita do público, passa despercebida como
elemento quotidiano embora exerça uma enorme
influência nas decisões de compra.

O packaging oferece enormes possibilidades
para estratégias de inovação

Por Jordi Bernabeu

Presidente de Hispack

2022

A embalagem, 
portanto, além 

de sua
função tradicional

de
recipiente, garoupa,

conservadora ou 
informante, oferece 

enormes 
possibilidades e 

acompanha 
múltiplos 

setores em suas 
estratégias de 

inovação.
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H
avia o desejo de uma

feira e um reencontro e

Hispack e Graphispag,

eventos líderes para as

indústrias de embalagem

e impressão espanholas,

atenderam às expectativas

recuperando a atmosfera dos grandes

pavilhões industriais. Maquinário em

operação, novidades, contatos

profissionais, fechamento de pedidos e

ótimo acompanhamento das

atividades, marcaram uma edição que

teve a sustentabilidade como principal

prioridade para ambos os setores. As

duas salas da Fira de Barcelona

somaram 725 expositores diretos, de

vinte países, e mais de 30.000

visitantes, 11% deles internacionais.

Após quatro dias de intensa

atividade, Hispack e Graphispag

deixam boas sensações entre

empresas, palestrantes, compradores

internacionais e profissionais. A

coincidência dos dois pavilhões

transformou-a numa das feiras

industriais do ano no mercado ibérico;

valorizada pelo aumento da oferta

comercial, pelo poder de convocação e

pela visualização das sinergias entre

embalagem e impressão, duas

indústrias essenciais na economia

produtiva do país.

A sustentabilidade foi o tema das duas feiras que

apresentaram soluções em tecnologia, processos e

materiais para reduzir a pegada ambiental de

embalagens, embalagens e produtos impressos. O

contexto atual, marcado por mudanças

legislativas em curso que promovem a

economia circular e que afetam

especialmente as embalagens, acelera

a implementação dessas inovações. A

digitalização e automação de

processos - mostradas nas máquinas

e equipamentos expostos - também

estão focadas na melhoria da

ecoeficiência, bem como na

produtividade e competitividade das

empresas.

Nesse sentido, há uma maior

presença na Hispack de marcas de

fabricação, principalmente dos

setores de alimentos e bebidas,

farmacêutico, químico ou cosmético,

entre outros. No caso da Graphispag,

empresas de serviços gráficos e

outros setores com necessidades de

impressão também têm focado em

aprender sobre tecnologias gráficas,

suportes, acabamentos e tintas mais

ecológicas.

Como complemento à oferta

comercial, é de salientar o interesse

despertado pelas mais de 147

conferências, sessões e mesas

redondas com 322 oradores

realizadas no âmbito da Hispack e

Graphispag. Desta forma, confirma-se

o importante papel das duas feiras na

promoção do conhecimento sobre tendências e

resultados concretos da aplicação da inovação em

embalagens e impressão.

As próximas edições da Hispack e Graphispag estão

previstas para o mês de maio de 2024.

Hispack e Graphispag promovem
um frutífero encontro setorial



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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Por: Actega

E
mbora a sustentabilidade não seja um

conceito novo, especialmente para o

mundo das embalagens, o início de um

novo ano parece ter causado uma

mudança de marcha nesta difícil situação

e uma maior urgência em alcançar uma

mudança significativa. Com empresas em todo o

mundo se aproximando das metas ambientais de

2025, com uma população

reenergizada pela recente

Conferência das Nações

Unidas sobre Mudanças

Climáticas "COP26" e com

uma base de consumidores

pedindo mudanças, não é de

admirar que a criação de

embalagens mais ecológicas

seja agora o principal motor

da indústria para o

desenvolvimento de produtos.

Com a pressão adicional de

regulamentações ambientais

cada vez mais rígidas, as

empresas estão tendo que

olhar além da substancia

taxas e colocar as tintas de

embalagem sob o microscópio

em sua busca para se

tornarem verdes.

Embora o mundo do papel e

cartão tenha desfrutado dos

inúmeros benefícios das tintas

à base de água por algum

tempo, as tintas à base de solvente e UV

historicamente lideraram a impressão em filme e

plástico. No entanto, as tintas à base de água estão

finalmente aparecendo na indústria que oferecem um

perfil de desempenho comparável com uma série de

benefícios ambientais adicionais, tornando as

perspectivas de tintas à base de água particularmente

promissoras para o espaço de impressão. De fato, os

analistas já preveem um crescimento substancial

tanto na compatibilidade do substrato quanto na

aceitação geral de tintas aquosas, enquanto gigantes

da indústria, como a Basf, uma das principais

empresas químicas do mundo, também oferecem

suporte a produtos básicos. 

Em 2020, a BASF lançou a rede Prethink Ink: uma

aliança de empresas pioneiras na cadeia de valor de

impressão e embalagem que visa enfrentar os

desafios existentes e defender o papel das tintas à

base de água para impulsionar soluções mais

ecológicas. com o meio ambiente em embalagens

flexíveis. Com a sustentabilidade no centro de seus

negócios e um forte portfólio de produtos aquosos já

prosperando em outros

segmentos de impressão, a

Actega foi uma das primeiras

a adotar esse movimento.

Como explica André Salié,

do Departamento de

Desenvolvimento de Projetos

(Tecnologias Digitais) da

Actega: "Hoje,

sustentabilidade é mais do

que um chavão; é um fator

chave de crescimento no

mercado e um pilar

fundamental para nós como

empresa. Há algum tempo

temos ouvido as demandas

dos consumidores e

regulatórias e maximizado os

benefícios ambientais das

tintas à base de água em

papel e cartão, mas com

muitas aplicações ainda

exigindo embalagens

flexíveis por natureza,

tivemos que fazer mais.

Graças à nossa experiência

em ambas as áreas, estávamos em posição ideal

para expandir nossa gama de tintas aquosas para

impressão digital jato de tinta em filme e agora,

através da rede Prethink Ink, temos a comunidade

ideal para interagir com outras partes interessadas do

setor e compartilhar esses benefícios em toda parte".

A rede faz parceria com empresas em toda a cadeia

de valor, incentivando fabricantes de tintas,

impressoras, conversores e proprietários de marcas a

explorar as oportunidades inerentes às tintas à base

de água, desde benefícios regulatórios até redução

de VOCs e emissões de carbono. 

Novo sistema de tinta, nova maneira de pensar: 
a colaboração é a chave para impulsionar
tintas à base de água e sustentabilidade?
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"Muitos dos desafios e obstáculos que enfrentamos

na indústria hoje podem ser superados através da

colaboração", continua André Salié. "Ao reunir

empresas que têm ideias semelhantes, mas

diferentes áreas de especialização, somos capazes

de facilitar uma fusão inestimável de habilidades,

conhecimentos e perspectivas que nos permitem

oferecer as melhores soluções para nossos clientes e

para a indústria como um todo. Acreditamos

verdadeiramente que esta é a melhor maneira de

impulsionar mudanças significativas e mover a

indústria em direção a um futuro mais sustentável".

Eu Embora tradicionalmente os impressores e

empacotadores possam ter hesitado em adotar

totalmente as tintas à base de água, a visão exclusiva

da Actega como fornecedora de revestimentos

especiais, adesivos e tintas significa que eles podem

fornecer conhecimento, suporte e experiência em

toda a linha de produção de embalagens, além de

garantir o cumprimento dos requisitos

regulamentares. Ao fazer isso, eles podem não

apenas garantir resultados ideais, mas também

facilitar uma transição suave para a tecnologia à base

de água, derrubando outra barreira de entrada para

os empacotadores que entram no espaço de jato de

tinta digital.

A LACUNA DIGITAL

Com a participação de mercado de impressão

digital de rótulos e embalagens deve dobrar até 2026,

com jato de tinta liderando esse crescimento, o

potencial para a tecnologia de jato de tinta digital à

base de água é considerável. Enquanto a tecnologia

à base de água está avançando na sustentabilidade,

a impressão digital fez o mesmo em termos de

personalização e prazos de entrega, trazendo

impressão rápida sob demanda e personalização em

massa para o mercado de embalagens flexíveis. e

além. De fato, a impressão digital equipa as marcas

com um arsenal de ferramentas para se diferenciar

em um mercado cada vez mais competitivo, o que,

quando combinado com o perfil ambiental das tintas à

base de água, fornece um impulso convincente para

a mudança.

"Anuncia a demanda dos consumidores e das

pressões normativas son, por supuesto, importantes

e legítimos impulsores do câmbio, e está trabalhando

em colaboração com companheiros e sócios de toda

a cadeia de valor como se puede extraer o verdadeiro

valor das tecnologias digitais e de base acuosa de

forma conjunta", conclui André Salié. "Ao se envolver

com a rede Prethink Ink e fazer parceria com as

principais vozes do setor, podemos não apenas

aproveitar essas soluções disruptivas e compartilhá-

las em escala, mas também podemos compartilhar

nossa experiência, impulsionar a adoção de tintas à

base de água e ajudar a realizar todo o seu potencial

para consumidores, marcas e embaladores,

traduzindo-se em passos decisivos para a

sustentabilidade."
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A
Domino viu um

investimento

significativo dos

conversores de

etiquetas na

incorporação de

sistemas que permitem a impressão

de dados variáveis, com códigos de

rastreamento nas etiquetas, para

atender aos requisitos da cadeia de

suprimentos para vendas online.

Outras aplicações do K600i

incluem a impressão de marcas de

segurança e antifalsificação, códigos

de rastreabilidade para produtos

farmacêuticos e de tabaco, jogos

promocionais e programas de

fidelidade. Versátil e modular, a

impressora jato de tinta K600i da

Domino foi projetada para ser

instalada em linha em uma impressora flexográfica

convencional ou linha de acabamento de etiquetas. A

impressora é configurada para a largura de banda

necessária do sistema de impressão em que está

integrada, que varia de 108 mm a

781 mm, e a impressão de dados

variáveis pode ser aplicada em

qualquer lugar da largura da banda.

Funciona com tintas de cura UV ou à

base de água em velocidades de

bobina de até 200 m/min. Os

arquivos de dados e as

configurações de cada trabalho são

gerenciados pelas soluções de

controlador de PC Domino's Editor

RIP ou Starlight Editor, e os dados

são processados on-line ao mesmo

tempo em que são impressos. Para

maior segurança, o controlador

Starlight Editor pode ser integrado a

um sistema de visão para ler,

verificar, rastrear e fornecer saída de

qualidade para os códigos que estão

sendo impressos. A Domino oferece

o produto de visão DiscoveryMultiscan da Lake

ImageSystem como parte de um pacote completo de

soluções de verificação e impressão de dados

variáveis prontas para uso.

Gallus instalará o quinto
Labelmaster em Nordvalls

A Nordvalls,

especialista

escandinava em

etiquetas

adesivas,

encomendou sua

quinta Gallus

Labelmaster 440

Advanced, uma

impressora flexográfica de 10 cores com

duas estações de serigrafia, da Gallus Ferd

Rüesch AG. A decisão de escolher a Gallus

Labelmaster foi baseada em três vantagens

competitivas principais: flexibilidade de

impressão, alta qualidade de impressão e

maior economia de eficiência, todas as quais

minimizam o tempo de inatividade.

A maior flexibilidade da impressora será

fornecida pelo design modular da

Labelmaster, permitindo que a Nordvalls

configure a impressora para suas

necessidades exatas hoje, mas com a opção

de adicionar equipamentos no futuro.

A Kodak e a GDM acabam

de assinar uma aliança para

integrar a tecnologia de jato

de tinta de alta velocidade da

Kodak nas linhas de produção

de produtos de higiene

descartáveis. A Kodak é uma

fabricante global focada em

impressão comercial e produtos químicos e materiais

avançados; A GDM , uma empresa do Grupo Coesia com

sede em Offanengo, Itália, é especializada em soluções de

conversão e embalagem para a indústria de higiene

descartável.

O novo acordo permite que a GDM integre os sistemas de

impressão a jato de tinta KODAK PROSPER S-Series e

PROSPER Plus em suas linhas de embalagem e conversão

de higiene descartável. A GDM poderá assim oferecer

soluções abrangentes que incluirão a impressão digital de

desenhos decorativos, mensagens de marketing e instruções

de utilização durante o processo de fabrico de toda a gama de

produtos de higiene descartáveis.

Impressão de dados variáveis de alta 
velocidade em etiquetas com Domino

Kodak e GDM: 
uma nova aliança tecnológica



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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A
Aniflex Gtowacka Wojtaszek é uma das

empresas de desenvolvimento mais

rápido no setor de rótulos e embalagens

autoadesivas na Polônia. A estratégia de

crescimento da empresa assenta num

investimento constante em tecnologias de

impressão modernas, o que lhe permite obter uma

vantagem competitiva e diversificar a sua oferta.

Alcançar esses objetivos foi o fator determinante por

trás da decisão de instalar uma impressora digital

jato de tinta Xeikon Panther PX3300 de cinco cores.

O Panther PX3300 substituiu uma máquina de jato

de tinta mais antiga que estava em uso na fábrica

de Tomaszów por muitos anos. De fato, a Aniflex foi

uma das primeiras empresas do setor a investir em

impressão a jato de tinta UV para etiquetas. A

impressora Xeikon foi escolhida para agilizar a

produção e permitir à empresa aumentar a

qualidade de impressão, entre muitos outros

benefícios.

A impressora de cinco cores (CMYK + branco) imprime em

substratos de até 350 mm de largura a uma velocidade máxima
de 50 m/min (aprox. 990 m2/h). As tintas PantherCure permitem
que a Aniflex ofereça etiquetas duráveis e resistentes à abrasão
com alto brilho e, graças à capacidade de aplicar duas camadas
de tinta branca, para produzir atraentes efeitos táteis e hápticos
online.

Toners metálicos Xeikon
A Xeikon

anunciou a

introdução de

toners

metálicos

dourados e

prateados para sua série Xeikon Cheetah 2.0,

sua linha de impressoras de etiquetas

digitais, em linha com a estratégia da

empresa de focar na indústria de etiquetas e

desenvolver soluções sob medida para as

aplicações.

A produção de rótulos de vinho, saúde e

cosméticos normalmente requer etapas

específicas de embelezamento.

Tradicionalmente, isso é obtido pela

impressão em um substrato de metal, usando

tintas metálicas ou usando um processo de

laminação a quente ou a frio. No entanto,

essas técnicas tradicionais envolvem altos

custos de instalação devido ao alto custo de

materiais e ferramentas e à grande

quantidade de resíduos que são gerados para

atingir a qualidade esperada. 

Xeikon lança tecnologia TITON
inovadora

Para atender às necessidades da indústria de métodos de

impressão sustentáveis e tornar a produção de embalagens

mais ecológica, a Xeikon anuncia a tecnologia TITON, uma

nova formulação de toner que oferece todas as vantagens das

tintas UV e elimina suas desvantagens. .

TITON baseia-se no valor central da tecnologia de toner

seco da Xeikon, pela qual, devido à ausência de componentes

líquidos (móveis), é a tecnologia mais segura para alimentos

na produção digital, mesmo quando usada apenas como a

principal barreira funcional. Sendo completamente inodoro e

insípido, não afetará a experiência do cliente ao consumir o

produto. Essas características tornam o toner TITON

adequado para uma ampla gama de aplicações que envolvem

contato direto ou indireto com alimentos.

O toner TITON também oferece grande resistência à fricção

e arranhões, água, luz solar, altas temperaturas e um grande

número de produtos químicos líquidos, sem nenhum tipo de

camada protetora, como vernizes ou laminados. 

Aniflex escolhe a tecnologia digital Xeikon
para sua produção de etiquetas

Michat Kuczkowski, Diretor de Vendas, Etiquetas e Embala-
gem, Xeikon; Maciej Wojtaszek, co-proprietário da Aniflex; e
Tukasz Smok, Chefe de Produção, Aniflex.

Benoit Chatelard,
presidente do
Flint Group
Digital e CEO da
Xeikon.
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A B Graphic International conclui
acordo com a ACTEGA Metal Print

A fabricante de equipamentos de acabamento de impressão,
A B Graphic International (ABG), firmou seu acordo global
exclusivo com a ACTEGA Metal Print GmbH (AMP) para
gerenciar vendas diretas, marketing e atendimento ao cliente
para sua tecnologia de metalização sustentável e lucrativa,
Ecoleaf.
Projetado para uma ampla variedade de mercados, Ecoleaf é
uma nova solução digital que permite embelezamentos de

metalização de baixo custo em etiquetas autoadesivas. Utilizando apenas a
quantidade exata de metal necessária para a área impressa, a Ecoleaf elimina
o uso de rolos de papel laminado quente e frio e seu consequente desperdício
de alto impacto, além de reduzir o custo de acabamento de metal.
A base da Ecoleaf é um pigmento prateado que pode ser sobreimpresso,
resultando em um arco-íris de cores metálicas, incluindo ouro. Integrado em
linha em equipamentos de acabamento, impressoras analógicas ou digitais, o
Ecoleaf consiste em uma imagem de ativação impressa sa e uma unidade de
metalização que aplica apenas a quantidade precisa e necessária de metal à
imagem de ativação.

R
ondo Ganahl, um dos principais
fabricantes de papelão ondulado e
embalagens da Europa, revelou seus
planos para comemorar seu 50º
aniversário e a abertura oficial de uma
instalação de produção de impressão

digital de € 25 milhões.
A empresa na Estíria,
na Áustria, está
determinada a
capitalizar o
crescimento contínuo
dos negócios, onde os volumes
de produção digital continuam a
aumentar de 25 a 30% ao ano.

No centro das atenções da unidade de produção
digital dedicada está a impressora de passagem única
Delta SPC 130 da Koenig & Bauer Durst com
tecnologia de tinta à base de água que está
impulsionando o crescimento dos negócios e
fornecendo à indústria gráfica soluções de embalagens
de alimentos exigidas pelas marcas. O Delta SPC 130
foi transferido com sucesso para a nova fábrica e a
produção começou conforme planejado no início de
abril.

A cerimônia oficial de abertura do novo edifício em

conjunto com a celebração do
50º aniversário do
Rondo St Ruprecht
será em setembro.
A empresa, que faz
parte do Grupo
Rondo, que possui

oito fábricas na
Europa, investiu no Delta SPC 130 há três anos para
iniciar a produção digital e nunca olhou para trás.
Cerca de 90% do negócio de impressão digital da
Rondo é para a indústria alimentícia.

À medida que os prazos de entrega continuam a
diminuir, Rondo diz que deve desenvolver ainda mais a
tecnologia digital onde a excelente qualidade de
impressão já corresponda à produção litográfica.

Sistema de acabamento
digital Highcon

A Highcon Systems
anunciou que a
McGowans Digital
Print, uma empresa de
impressão na Irlanda,
deu o próximo passo
em sua jornada digital
com a instalação da

primeira solução digital de corte e dobra
Highcon Beam 2 do país. Combinada com
sua nova impressora Landa, a Landa S10
Nanographic Printing, a empresa espera usar
sua nova tecnologia Highcon para expandir
para novos trabalhos de embalagem
lucrativos, alcançando um aumento de 30%
na receita em três meses.

O Highcon Beam 2 foi instalado como
parte de um fluxo de trabalho de impressão e
embalagem digital de ponta a ponta para
trabalhos de embalagem de papelão
dobrável e micro-canais.

Koenig & Bauer Durst Delta SPC 130,
peça central na nova fábrica de Rondo
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P
ara reforçar a sua vasta gama de soluções

de impressão de etiquetas, a Brother,

especialista em soluções de impressão,

etiquetagem e digitalização, introduziu o Pro

Label Tool, uma aplicação gratuita para

desenhar, imprimir e editar etiquetas profissionais a

partir de dispositivos móveis com mais facilidade.

simples.

Disponível no Google Play e na App Store, o Pro

Label Tool permite a impressão de etiquetas mais

intuitiva para uma etiquetagem mais eficiente, por

meio da ferramenta de pesquisa de modelos e da

capacidade de compartilhar modelos armazenados

com outros usuários. Ao poder personalizar a tela

principal de acordo com as necessidades das

empresas e alterar facilmente a largura da etiqueta no

menu de edição, os profissionais em movimento -

como instaladores - podem imprimir etiquetas a

qualquer hora, em qualquer lugar. Além disso, sua

função "Nova etiqueta" permite criar etiquetas

personalizadas com as informações padrão que você

precisa adicionar, além de incluir o logotipo da

empresa e suas informações de contato.

Novo sistema de marcação a
laser de etiquetas Catalyst
A DTM Print, fornecedora internacional de

soluções OEM e de sistemas de impressão

especiais, anunciou o novo sistema de

marcação de etiquetas a laser Catalyst,

fabricado pela Primera Technology, Inc.

O Catalyst permite a produção rápida e fácil

de etiquetas sintéticas altamente duráveis para

uma ampla gama de aplicações. As etiquetas

produzidas com marcação a laser, assim como

o Catalyst, são frequentemente usadas para

substituir as placas de metal ou as etiquetas

muito menos duráveis produzidas por

impressoras de resina de transferência térmica

em materiais de poliéster.

Geostick investe na Bobst Digital Master 340
O Grupo Geostick, impressor de etiquetas europeu e

pioneiro da impressão digital, assinou um acordo com a

Bobst para a compra de uma impressora de etiquetas

Digital Master 340, uma linha de produção totalmente

digitalizada e automatizada, desde a impressão até o

embelezamento e acabamento cortado.

Novo substrato projetado
por V-Shapes

Com sua solução inovadora para a

produção sob demanda de sachês de

polipropileno 100% recicláveis para

produtos líquidos e semi-sólidos, que

podem ser abertos com uma mão, a V-

Shapes revolucionou o mercado de

porções individuais. Agora eles

lançaram mais uma importante

inovação no mercado: sacos de polipropileno 100%

recicláveis com alta capacidade de barreira. Porque é

importante? As aplicações mais comuns de alta barreira

para alimentos e outros produtos contêm uma camada de

plástico ou folha de alumínio que torna a embalagem difícil,

ou mesmo impossível, de reciclar. A V-Shapes projetou um

novo tipo de substrato de alta barreira que foi certificado

pela Interseroh como reciclável, recebendo notas

extremamente altas deste renomado organismo de

certificação.

Brother desenvolve um novo aplicativo para
otimizar a impressão móvel de etiquetas



www.twosides.org.br
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A
Fujifilm
anunciou o
lançamento do
Activ Hybrid
LED UV, um
sistema que

os conversores de
etiquetas e embalagens
podem instalar em novas impressoras ou modernizar
equipamentos existentes. O sistema combina
tecnologias de cura de LED UV de alta potência e
baixo calor com a experiência em tinta da Fujifilm,
resultando em uma melhoria substancial na produção
de etiquetas em impressoras de banda estreita. A
solução permite que as tradicionais prensas
flexográficas UV ou à base de água sejam convertidas
sem problemas para cura UV LED, resultando em
economia significativa de material, custo e meio
ambiente, bem como maior produtividade e qualidade.

O sistema de lâmpadas LED e a gama de tintas
Sericol Flexo JJ foram desenvolvidos em paralelo para
garantir um ótimo desempenho. O design híbrido
deste sistema oferece a vantagem adicional da

capacidade UV
convencional, dando
às impressoras a
opção de imprimir
com tintas UV
convencionais
específicas e
exclusivas.

O sistema de cura UV Activ Hybrid LED oferece
benefícios ambientais significativos em comparação
com os sistemas UV convencionais. Outra das
vantagens mais significativas é o aumento da
produtividade. A velocidade de execução da prensa é
aumentada entre 30% e 50% em comparação com um
sistema UV tradicional. O sistema oferece qualidade
mais consistente, pois o efeito do calor das lâmpadas
UV é eliminado, resultando em melhor registro e
menos alongamento da mídia. Outra vantagem das
tintas UV LED de alto desempenho da Fujifilm é que
as cores são mais intensas e fáceis de alcançar. Além
disso, a redução significativa no consumo de energia
das lâmpadas LED UV gera uma economia
significativa de custos.

A Mercian Labels é uma SCREEN
L350 UPS E

A Mercian Labels instalou uma nova impressora de
etiquetas a jato de tinta SCREEN L350 SAI E UV,
tornando-se a primeira empresa do Reino Unido a
adquirir este equipamento. A L350 substituirá uma das
duas linhas de toner digital da empresa e fará a
maioria de seus trabalhos de impressão digital.
Também serão necessários alguns trabalhos de
tiragem mais curta de suas linhas flexográficas
existentes.

A Mercian Labels é uma designer e fabricante de
etiquetas autoadesivas que atende cerca de 1.200
clientes no Reino Unido e no exterior, em indústrias
que vão desde alimentos e bebidas até dados
variáveis de alto volume, cigarros eletrônicos, produtos
químicos e em rótulos de indicador. inteligente.

Mondi e Beck PackAutomaten lançam
a solução FunctionalBarrier Paper

A Mondi colaborou com
o fornecedor alemão de
máquinas Beck
PackAutomaten para criar
uma solução de
embalagem baseada em
papel forte e flexível

dedicada à indústria de comércio eletrônico. O mercado
de e-commerce cresceu significativamente nos últimos
anos, respondendo por aproximadamente 20% das
vendas globais do varejo em 2021. Isso significa que uma
maior variedade de produtos é distribuída, exigindo
embalagens de diferentes tamanhos, formatos e
resistências.

O papel FunctionalBarrier da Mondi é 95% papel e
possui propriedades de barreira aprimoradas para garantir
proteção superior do produto contra vapor de água e
umidade. Isso é essencial para muitos produtos enviados,
incluindo eletrônicos. O papel é feito com maior
resistência, permitindo transportar itens mais pesados
sem quebrar. É de origem responsável, feito de materiais
renováveis e reciclável em fluxos de reciclagem existentes
em toda a Europa.

A máquina de embalagem automática da Beck garante
que produtos de diferentes tamanhos sejam embalados
de acordo com suas necessidades. 

Fujifilm lança sistema retroajustável Activ Hybrid LED UV
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ABG lança o novo Omega SRI3
A fabricante de

equipamentos de
acabamento, AB
Graphic
International

(ABG), lançou a próxima evolução de seu
sistema de acabamento de etiquetas Omega SRI.
Apresentando corte, rebobinagem e inspeção de
alto desempenho, o modelo atualizado oferece
uma variedade de opções novas e ajustáveis
para atender às necessidades futuras.

Com um diâmetro de desenrolamento maior
de 830 mm e um enrolamento de rolo de nip
maior, o desperdício é reduzido e o controle de
tensão é aprimorado, evitando o deslizamento e
a tecelagem da teia e proporcionando
versatilidade incomparável. Recursos
aprimorados, incluindo uma mesa de emenda
mais baixa, permitem aos operadores maior
flexibilidade e conforto ergonômico, melhorando
assim a produtividade e a eficiência. A SRI3
também é a única máquina em sua classe que
não depende de um sistema de inspeção de
terceiros. 

A United Caps, fabricante internacional de tampas e tampas,
realizou recentemente um dia dedicado ao cliente em sua nova
unidade de produção em Valframbert, França, no coração de
uma região famosa por sua produção de laticínios. Esta planta
fortalece a posição da United Caps como um player global com
crescimento contínuo, abrindo novas oportunidades nos
mercados de laticínios e nutrição infantil com seu 'Close to You'
e seu foco em inovação e sustentabilidade.

Durante o evento, a United Caps apresentou um novo
produto, especialmente desenvolvido para atender os mercados
de laticínios e nutrição infantil. A tampa personalizada Biostime
para o Health & Happiness Group reflete a dedicação da equipe
de P&D da United Caps em oferecer diferenciação aos seus
clientes, trabalhando em conjunto para criar uma solução de
embalagem diferenciada.

A
Koenig & Bauer
Durst aproveitou
seu último SPC
Open House
para anunciar
uma nova adição

ao seu portfólio de produtos
com a apresentação da
impressora de produção industrial Delta SPC 130
FlexLine Eco+ para tiragens de um a milhões de
metros quadrados. O modelo compacto de nível
básico oferecerá aos conversores de papelão
ondulado uma nova rota para a embalagem digital ou
aprimorará seus recursos atuais.

A Delta SPC 130 FlexLine Eco+ Press, usando
tintas sustentáveis para alimentos e à base de água,
oferecerá uma impressionante relação preço-
desempenho para conversores com tamanhos de

mídia de até 1,3 metros por
2,8 metros. Com base na
impressora Delta SPC 130
FlexLine Automatic
comprovada e estabelecida
no mercado, a nova máquina
terá como alvo conversores
com volumes entre 4 milhões

e 8 milhões de metros quadrados por ano. Também
inclui um sistema de secagem compacto.

Com mais de 60 convidados no SPC Open House
no Durst Innovation Center East em Lienz, Áustria,
em maio, a Koenig & Bauer Durst também anunciou a
introdução do Dynamic Nozzle Management (DNM).
Essa ferramenta reduzirá significativamente a
manutenção do cabeçote de impressão em todo o
portfólio de produtos Delta SPC 130, proporcionando
outro aumento de produtividade para os clientes.

Koenig & Bauer Durst expande seu portfólio
com o Delta SPC 130 FlexLine Eco+

United Caps apresenta
tampas e fechos inovadores
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Os benefícios das embalagens
de papelão ondulado

D
esde a invenção das embalagens de
papelão ondulado, as mercadorias são
transportadas do produtor ao consumidor
de forma segura e higiênica, embaladas em
material sustentável.

A forma de embalagem de papelão ondulado foi in-
ventada há quase 150 anos e, durante esse período, cer-
ca de 70% dos produtos do mundo foram transportados,
das empresas aos consumidores,
nesta embalagem. Devido à sua na-
tureza adaptável, pode ser produzido
em qualquer formato e tamanho para
um ótimo manuseio e distribuição,
tornando-o o material de embalagem
perfeito para todos os produtos. Ele
também possui recursos de empilha-
mento intertravado para minimizar o
movimento durante o transporte e po-
de ser personalizado para atender às
necessidades da marca, como facili-
dade de abertura e manuseio.

Então, o que torna as embalagens
de papelão ondulado tão sustentá-
veis?

CIRCULAR POR NATUREZA

As embalagens de papelão ondu-
lado são 100% recicláveis, de base
biológica e biodegradáveis, tornan-
do-se uma parte vital da economia circular. Uma vez
obtidas as fibras, elas são transformadas em papel on-
dulado e utilizadas pelas empresas para embalar e en-
viar mercadorias. Assim que o produto chega ao con-
sumidor e a embalagem é reciclada, as fibras de pa-
pelão ondulado são recicladas em novas embalagens.
As embalagens de cartão canelado são recolhidas e re-
cicladas em toda a Europa, pelo que é necessário um
transporte mínimo no processo de reciclagem.

A embalagem de papel é um dos produtos de papel
mais reciclados no mercado atualmente, com um mer-
cado bem estabelecido para matérias-primas secundá-
rias. Com 74% do papel e 83% das embalagens à base
de papel sendo recicladas em novos produtos, não é de
admirar que tantas empresas estejam escolhendo em-
balagens à base de papel em vez de alternativas à ba-
se de plástico.

O papel reciclado representa 89% da matéria-prima
utilizada na fabricação das novas caixas de papelão
ondulado, o que garante longa vida útil às fibras e, ao

mesmo tempo, contribui para nossa economia.

O QUE O TORNA 100% CIRCULAR

De base biológica e renovável: As embalagens de
papelão ondulado são feitas quase inteiramente de re-
cursos naturais, e a madeira usada na produção vem
de florestas manejadas de forma sustentável.

Reciclável: FEFCO, a Federação Europeia de Fabri-
cantes de Papelão Ondulado, está
aumentando constantemente o uso
de fibras recicladas, que agora re-
presentam 88% das novas maté-
rias-primas para embalagens de pa-
pelão ondulado. A utilização de pa-
pel reciclado como matéria-prima
otimiza o uso de recursos e reduz o
impacto ambiental. As embalagens
de papelão ondulado têm uma taxa
média de reciclagem de 89%. A re-
ciclagem de embalagens mantém
materiais valiosos no circuito e evi-
ta a incineração e o aterro.

Evita o desperdício de alimentos
- As embalagens de papelão ondu-
lado possuem níveis de higiene ex-
clusivos que evitam a contami-
nação cruzada e a deterioração de
produtos frescos devido ao proces-
so de produção que elimina os

micróbios.
Agregar valor após o uso: o mercado atual de papel

reciclado como matéria-prima secundária beneficia to-
das as partes interessadas em toda a cadeia de supri-
mentos.

Eco-design integrado: as embalagens de papelão
ondulado podem ser facilmente moldadas para logísti-
ca, armazenamento e reciclagem com boa relação cus-
to-benefício, economizando tempo, energia e dinheiro
enquanto protegem o meio ambiente.

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

Às vezes, a embalagem pode se tornar o próprio
produto. Por exemplo, a "caixa-cadeira" é brilhante-
mente simples em sua abordagem para se transformar
de embalagem em produto. Basta abrir a caixa, des-
dobrá-la e conectar o conteúdo da caixa ao material de
embalagem. Outro exemplo é como os proprietários
podem isolar suas casas com um material sustentável,
reciclável, econômico e fácil de instalar.
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Alguns artis-
tas optaram por usar
a embalagem de papelão on-
dulado como meio criativo,
pois é uma fonte de inspi-
ração e tem um potencial
criativo infinito. Alguns
expõem os sulcos descas-
cando a camada superior do
papel, pintando-o, cortando-o
em pedaços e usando o pa-
pelão ondulado descascado
como telhas para padrões de
mosaico. Alguns empilham e colam camadas de cha-
pas de papelão ondulado e as esculpem. Você pode
ver alguns exemplos disso no site da FEFCO.

PROTEÇÃO DO PRODUTO

O design eficiente do papelão ondulado cria uma se-
quência de arcos interligados que têm a capacidade de
suportar cargas pesadas. O cartão canelado tem uma
estrutura robusta e resistente graças a esta construção.
O ar que passa pelas flautas também atua como iso-
lante, proporcionando boa resistência às mudanças de
temperatura.

Existem diversas variedades de papelão ondulado,
cada uma com diferentes tamanhos e perfis de flautas,
permitindo uma ampla gama de combinações para
construir embalagens com diversas características e
funcionalidades. O papelão ondulado é um material de
embalagem de alto desempenho para embalar, prote-
ger e promover os itens que contém.

A embalagem deve ser eficiente durante o transpor-
te e armazenamento, mas é essencial ter em mente
que o uso de pouca embalagem pode causar danos ao
produto, por isso é essencial encontrar e l o equilíbrio
certo entre subembalagem e sobreembalagem.

INFORMATIVO E PROMOCIONAL

A embalagem de papelão ondulado aumenta a visi-
bilidade da cadeia de suprimentos. Ele permite uma

identif icação
mais eficaz do pro-

duto e um manuseio redu-
zido em toda a cadeia de
suprimentos, o que é tão vi-
tal quanto a identificação
da marca. O papelão ondu-
lado contém todas as infor-
mações e dados necessá-
rios para a logística, incluin-
do placas, códigos de ba-
rras, códigos de matriz e
etiquetas RFID (Radio Fre-

quency Identification).
A embalagem de papelão ondulado é uma excelen-

te ferramenta de marketing. O uso de cores e formas
ousadas, por exemplo, pode capturar e prender a
atenção dos clientes por tempo suficiente para que eles
tomem a melhor decisão de compra.

Graças à sua capacidade de exibir gráficos de im-
pressão atraentes, as embalagens de papelão ondula-
do criam um impacto altamente eficaz nas prateleiras
dos consumidores. Quando usado em uma prateleira
ou expositor de chão, pode aumentar as vendas na lo-
ja e servir como um outdoor para as marcas. Esses
"vendedores silenciosos" oferecem oportunidades ilimi-
tadas para aumentar o valor decir produtos. É eficaz
para ajudar os empacotadores a estabelecer a identifi-
cação da marca. Além disso, o papelão ondulado ofe-
rece excelentes propriedades de varejo e exibição, pro-
porcionando ao consumidor melhor valor e serviço. Os
mais recentes avanços em impressão oferecem oportu-
nidades ilimitadas para obter uma ampla gama de efei-
tos visuais.

Com 74% do papel e 83%2 das embalagens à base
de papel recicladas em novos produtos, além de todos
esses benefícios, não é de admirar que tantas empre-
sas estejam adotando embalagens de papel e papelão
ondulado.

Fonte: Two Sides



www.alborum.com
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A
embalagem cria a primeira impressão, antes

mesmo do cliente interagir com o produto, por is-

so o design é fundamental na hora de definir o

que se quer transmitir.

Não há dúvida de que o design da embalagem do

produto é importante para os negócios. De acordo com

especialistas em pesquisa de mercado da Ipsos, 72%

dos consumidores são influenciados pelo design e mate-

riais utilizados na embalagem do produto na hora de to-

mar decisões de compra.

Outra estatística, desta vez publicada na Forbes,

mostra que até 80% dos consumido-

res, apesar de satisfeitos com um pro-

duto, podem não comprar aquela mar-

ca novamente se não perceberem um

elemento diferenciador - o fator 'uau' -

durante o encontro.

Para empresas que não têm certe-

za de como seus produtos são apre-

sentados, esses números podem ser

assustadores. Mas você pode fazer vá-

rias coisas para garantir que a embalagem de um produ-

to seja empolgante, memorável e viável.

Questões fundamentais para projetar embala-

gens
QUAL É O PRODUTO?

Embora isso possa parecer um acéfalo, uma reava-

liação do produto pode levar a muitas revelações. A

compreensão da natureza do produto no contexto da

embalagem influenciará a escolha dos materiais a serem

utilizados, o formato da embalagem, o tamanho do reci-

piente e outros fatores logísticos.

Frascos frágeis, por exemplo, precisarão de acolcho-

amento para evitar que se quebrem durante o transpor-

te. Itens de formato irregular, como guitarras podem exi-

gir soluções de embalagem personalizadas.

Quem é o consumidor ideal?

Entender bem o público-alvo traz muitos benefícios

para qualquer negócio. Na embalagem, é a mesma

história. Você deve apelar para o seu mercado-alvo. Ter

bem identificadas as características dos potenciais con-

sumidores é essencial aqui.

As embalagens de brinquedos e jogos destinados às

crianças, por exemplo, podem ser reforçadas com cores

e chamativas. E em relação aos produtos para idosos,

como dispositivos médicos domiciliares, recomenda-se

que o texto impresso seja maior para que possa ser lido

com mais clareza.

COMO O PRODUTO É ADQUIRIDO?

Se o seu produto é comprado em uma loja física ou

online, influenciará muito sua embalagem. Os produtos

expostos nas prateleiras ao lado de outros concorrentes

precisarão de propriedades mais chamativas para serem

escolhidas pelos compradores. Quanto aos produtos en-

tregues nas lojas online, eles precisarão ter embalagens

mais resistentes para garantir que cheguem ao compra-

dor inteiros.

Outros fatores como personalização e políticas de de-

volução também precisam ser trabalhados e bem comu-

nicados em ambos os casos.

PRÁTICAS RECOMENDADAS DE DESIGN
DE EMBALAGEM

Agora que três perguntas impor-

tantes foram respondidas, é hora

de passar para algumas das melho-

res práticas quando se trata de em-

balagens de produtos. Como a em-

balagem influencia o sucesso de

um produto? Em primeiro lugar, a embalagem do produ-

to deve ser centrada no cliente. Isso significa colocar-se

na perspectiva deles quando se trata de pensar em co-

mo projetá-lo. Os seguintes fatores ajudam nesse senti-

do:

Simples - Embora a criatividade definitivamente vá

longe, a embalagem será melhor se for simples e direta,

especialmente quando se trata de como ela abre. Em-

balagens excessivamente complexas podem dificultar a

abertura do produto. Na melhor das hipóteses, o com-

prador recorrerá à destruição da embalagem. Na pior

das hipóteses, eles também podem acabar danificando

o produto.

Portanto, deve-se encontrar um equilíbrio entre a

criatividade do design da embalagem com a facilidade

de abri-la. Para isso, existem equipamentos versáteis,

como as mesas de corte Duplo PFi Blade B2+ e B3+,

que permitem a criação de designs atraentes e práticos,

permitindo que os impressores acessem um ramo de

negócios em expansão, como o de embalagens.

Robusto: Pode ser considerado uma complexidade

adicional fazer uma embalagem mais resistente, princi-

palmente para produtos que são entregues em domicí-

lio. Em alguns casos, são necessárias abas ou dobras

adicionais para garantir a segurança do produto. Nes-

sas situações, você precisa priorizar a resistência da

embalagem para proteger o que está dentro.

Como projetar a embalagem 
de um produto: Boas práticas



http://www.keywell-printer.com/
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Se uma embalagem não for forte

o suficiente, o consumidor pode

acabar com um produto danificado

e o fabricante com um cliente a me-

nos.

Ecológico: Sustentabilidade é mais do que um

chavão. Empresas e consumidores levam a sério a bus-

ca por métodos mais sustentáveis, e a embalagem do

produto desempenha um papel importante nisso. Mudar

para designs de embalagens mais ecológicos e ser eco-

logicamente correto melhora a reputação das empresas.

Nesse sentido, cada vez mais empresas, sejam mar-

cas de alta costura ou empresas de tecnologia, buscam

formas de reduzir a pegada de carbono de seus produtos

e embalagens, do papel reciclado ao plástico biode-

gradável.

Bonito: A embalagem é uma tela em branco que

você pode usar para impressionar os clientes. você se

importa Como a arte, às vezes menos é mais. Trata-se

de equilibrar os elementos que tornam as embalagens

visualmente atraentes e garantir que as informações re-

levantes, como tamanho, peso e instruções, sejam apre-

sentadas de maneira legível.

Sazonal - Embora as embalagens sazonais possam

parecer apenas focadas em adicionar decorações de

Natal, Halloween ou Dia dos Namorados, essas deco-

rações também podem transmitir mensagens importan-

tes relacionadas à marca. Por exemplo, se optar por de-

signs tradicionais ou mais ousados.

Fazer mudanças sazonais nas embalagens também

transmite que a empresa se mantém no topo de seus

produtos ao longo do ano. Em outros casos, pode trans-

mitir a exclusividade de um produto.

Personalizado: O consumidor moderno desfruta de

experiências personalizadas. Essa tendência pode ser

potencializada personalizando as embalagens para um

segmento muito específico de consumidores, embora

esse tipo de tática só seja viável para operações de me-

nor escala.

EMBALAGEM E POSICIONAMENTO DA MARCA

Só porque a embalagem do seu produto é centrada

no cliente não significa que ela não possa transmitir os

valores da marca. Esses dois elementos podem trabal-

har juntos para oferecer um design de embalagem eficaz

que considere as necessidades de seus clientes en-

quanto posiciona sua marca.

Cores e logotipos: Os elementos visuais de uma mar-

ca, como seus logotipos, cores ou fontes, devem ser in-

corporados à embalagem do produto. Essa uniformidade

indica aos consumidores que eles têm uma imagem de

marca bem definida. Também é fundamental que esses

elementos sejam apresentados com a mesma fidelidade

nos demais canais de divulgação da empresa, como site

ou redes sociais.

Mensagens - Adicionar mensagens à embalagem é

mais do que apenas colocar seu

slogan corporativo na caixa. A

mensagem impressa significa cum-

prir e promessa que a empresa fez.

Se você apoia práticas sustentá-

veis, por exemplo, sua embalagem deve refletir isso. Se

você posiciona a marca para ser referência em determi-

nada tecnologia, sua embalagem deve mostrar isso.

Se você é uma gráfica, por exemplo, seus produtos

devem estar em embalagens feitas de materiais que não

aderem ou não reagem com o material impresso.

CUIDE DO ORÇAMENTO

De acordo com a HubSpot, 8-10% dos custos dos

produtos são atribuídos ao dinheiro gasto em materiais

usados na embalagem do produto. Os custos são, sem

dúvida, um fator importante quando se pensa em como

projetar a embalagem. Cada empresa deve encontrar o

equilíbrio perfeito entre uma embalagem resistente, sus-

tentável e bonita e o orçamento designado.

Não existe uma resposta certa quando se trata de

gastos com embalagens. Algumas empresas preferem

gastar mais para garantir que seus produtos sejam apre-

sentados de forma luxuosa, e outras preferem reduzir

significativamente os custos e utilizar as embalagens in-

dispensáveis. Tudo depende do que o cliente em poten-

cial espera. Uma marca de moda, por exemplo, pode se

beneficiar de embalagens criativas, enquanto as que

vendem peças de computador podem ficar satisfeitas

com uma caixa mais simples.

Existem outros custos associados à embalagem,

além do dinheiro gasto na sua fabricação. Por exemplo,

para garantir que o produto permaneça intacto dentro da

embalagem, pode ser necessário preencher o espaço

vazio com coisas como papel enrolado ou plástico bolha.

Esta é uma despesa adicional e é chamada de custo de

proteção interna. Se nos concentrarmos no varejo, eles

tendem a ter um espaço de prateleira muito limitado, por-

tanto, ter embalagens grandes pode significar pagar

mais para exibi-las nas prateleiras.

CONCLUSÃO

A embalagem pode não influenciar definitivamente o

sucesso de um produto, mas certamente afeta as ven-

das. A embalagem é importante porque cria a primeira

impressão, mesmo antes de o cliente interagir com o pro-

duto. Por isso, o design deve ser o foco do que o produ-

to quer transmitir.

A embalagem do produto deve ser focada no cliente,

tornando-a simples, sustentável, forte, visualmente atra-

ente e personalizada. Também ajuda quando a embala-

gem exibe elementos visuais identificadores da empresa

e mantém consistência com sua mensagem.

Por fim, é preciso ajustar o orçamento de embala-

gens, fazendo concessões quando necessário, mas sem

perder o custo agregado.
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