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O
u talvez não. A economia circular
é um conceito enorme, por isso é
compreensivelmente atraente
para os profissionais de marke-
ting que realmente não esperam

que seu público-alvo faça mais do que ficar
impressionado com a frase. Mas se as em-
presas estão cientes das economias circula-
res, isso deve ser uma coisa boa. Apenas pa-
ra lembrá-lo, uma economia circular é aquela
em que os resíduos de um processo se tor-
nam matéria-prima para outro processo rela-
cionado. Esta é certamente uma definição
simplista, mas espero que seja suficiente pa-
ra lhe dar uma ideia. Se você deseja uma de-
finição mais adulta, a Ellen MacArthure Foun-
dation chama a economia circular de "estrutura de so-
lução de sistemas que aborda desafios globais como
mudanças climáticas, perda de biodiversidade, resíduos
e poluição".

Por mais que desprezemos o greenwashing, pode-se
argumentar que cada gota pode fazer a diferença e,
eventualmente, contribuir para uma maior consciência
ambiental. Então, por esse motivo, tentamos não suspi-
rar quando lemos outro comunicado de imprensa divul-
gando ideias para apoiar uma economia circular. Repe-
tir uma mensagem acabará por fazer a diferença, mes-
mo que a mensagem soe como greenwashing.

A Actega, fabricante de revestimentos especiais, tin-
tas, colas e selantes, declarou recentemente seu plano
de se tornar mais sustentável. A empresa, como a maio-
ria das empresas responsáveis, está investindo em ins-
talações e pesquisa e desenvolvimento. Mas a Actega
também está trabalhando para "novas certificações am-
bientais" não especificadas que devem incluir a ISO
14001 para sistemas de gestão ambiental.

A empresa está colocando a sustentabilidade no
centro de seus negócios, principalmente no desenvolvi-
mento de novas tecnologias e produtos. A boa notícia é
que a Actega reconhece que todos nós precisamos
"avançar em direção a matérias-primas mais sustentá-
veis… para combater as mudanças climáticas", como
resume Benjamin Lux, diretor de tecnologia da Actega.

O Sr. Lux reconhece que "precisamos... perguntar
como queremos gerenciar recursos, fabricar e usar pro-
dutos e o que pretendemos fazer com os materiais a se-
guir". Em resposta, a Actega se comprometeu com cin-

co táticas para aproximar os negócios de uma economia
circular. São eles: garantir que os produtos Actega pos-
sam ser reciclados; reduzir o desperdício de material e o
consumo de energia; esforçar-se para remover mate-
riais que não podem ser facilmente reciclados dos pro-
dutos; usar alternativas a materiais perigosos em produ-
tos; e buscar alianças para garantir a total degradabili-
dade dos componentes das embalagens que não po-
dem ser reciclados.

Esta é uma abordagem que cada vez mais empresas
estão seguindo. Eles começam com uma compreensão
mais completa das matérias-primas em seus produtos
para ver o que pode e o que não pode ser substituído
por algo menos prejudicial ao meio ambiente. Em segui-
da, consideram possíveis reformulações. As empresas
estão trabalhando com clientes, fornecedores e regula-
dores para garantir o desenvolvimento de produtos se-
guros e ambientalmente sustentáveis. É isso que deve
estar no centro de como nossa indústria se move em di-
reção à circularidade e esperamos que mais empresas
sigam o caminho da Actega.

Este artigo foi produzido pelo Projeto Verdigris, uma
iniciativa da indústria que visa aumentar a conscienti-
zação sobre o impacto ambiental positivo da impressão.
Este comentário semanal ajuda as gráficas a mante-
rem-se em dia com os padrões ambientais e como a
gestão de negócios verdes pode ajudar a melhorar seus
resultados. Verdigris é suportado pelas seguintes em-
presas: Agfa Graphics, EFI, Fespa, Fujifilm, HP, Kodak,
Miraclon, Ricoh Splash PR, Unity Publishing e Xeikon.
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A economia circular pode ser a

próxima lavagem verde

Por: Laurel Brunner
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FAZER NEGÓCIOS
JUNTOS

Ao longo de mais de
duas décadas, o Encontro
ANUAL da APIGRAF tem
sido o momento que mar-
ca o calendário do setor
em Portugal. Durante dois
dias, empresários e deci-
sores do setor da indústria gráfica e de transformação do
papel, reúnem-se para, num ambiente informal, trocarem
ideias, analisarem desafios, debaterem oportunidades e
anteciparem decisões.

OBJETIVOS
Numa conjuntura instá-

vel como a que atravessa-
mos, nunca foi tão impor-
tante como agora estar
junto de colegas e mem-
bros da cadeia de valor
que partilham as mesmas
preocupações. São eles

os profundos conhecedores do mercado, com visões dis-
tintas, mas com objetivos comuns. Conhecimento e infor-
mação são a fonte de sustentabilidade da tomada de de-
cisões futuras conscientes. Participe!

APIGRAF, um desafio lança-
do a todos os alunos das esco-
las secundárias e profissionais
em que sejam ministrados cur-
sos nas áreas das indústrias
gráficas e transformadoras do
papel, até ao 12.º ano de esco-
laridade.

Tendo como objetivos mobili-
zar as escolas com cursos de
formação nas áreas dos setores
que a APIGRAF representa, no sentido de estimular os

alunos para a validade e apli-
cação prática dos conheci-
mentos proporcionados pelo
ensino, promover e desenvol-
ver o espírito criativo dos alu-
nos e a ligação ao mundo grá-
fico e do papel e estimular e
fomentar a aproximação esco-
la/empresas/comunidade, o
concurso entra na sua 7ª
edição, podendo os trabalhos

ser entregues até dia 25 de novembro de 2022.

A
nualmente, a APIGRAF, numa parceria com
a INFORMA D&B, premeia as empresas do
setor que, de acordo com rigorosos critérios
elaborados pela multinacional especialista
na recolha e tratamento de dados sobre em-

presas, se destacaram no ano anterior, contribuindo
para evidenciar a qualidade e solidez das unidades em-
presariais que constituem o setor gráfico e transforma-
dor do papel nacional.

Divididos em quatro categorias, com base na di-
mensão de cada empresa - Grandes, Médias, Peque-
nas e Micro associadas - os Prémios APIGRAF de Ex-
celência Empresarial distinguem as 12 empresas que
apresentaram melhores resultados, no ano de 2021
(com referência aos balanços do último ano fiscal de
2020, com data de encerramento do exercício até 30-
04-2021), com os Bronze, Silver e Gold Awards, tendo
em conta critérios como: crescimento do volume de
negócios, crescimento do número de colaboradores,

valor acrescentado, rentabilidade, entre outros.
Assim, os grandes vencedores da edição deste ano,

que terá uma cerimónia presencial no final do ano para
entrega dos respetivos troféus, foram a RENOVA - FÁ-
BRICA DE PAPEL DO ALMONDA, S.A. na categoria
de Grandes Empresas, a FÁBRICA DE PAPEL E
CARTÃO DA ZARRINHA, S.A. (que subiu dois lugares
em relação a 2020) na categoria de Médias Empresas
e a PLÁSTICOS DÃO - SACOS DE PAPEL E PLÁSTI-
CO, LDA., que vence o gold award pela primeira vez,
na categoria de pequenas empresas. Já na categoria
de micro-empresas associadas, a BRANDPAPER -
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, LDA. re-
pete o primeiro lugar.

A The Navigator Company é, mais uma vez, o patro-
cinador dos Prémios APIGRAF Excelência Empresa-
rial, cuja cerimónia presencial de entrega aos vencedo-
res decorrerá no final do ano.
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APIGRAF excelência empresarial

Encontro ANUAL da APIGRAF



A
Actega, fabricante de revesti-

mentos especiais, tintas,

adesivos e vedantes pa-

ra a indústria de im-

pressão e embalagem,

implementou novas estratégias e

compromissos para atuar de for-

ma mais sustentável e contribuir

para um futuro mais sustentável

para a indústria.

A empresa desenvolve e adere a

estratégias exigentes, investe em suas

instalações e em P&D e colabora em escala global para atingir es-

se objetivo. Os últimos avanços alcançados foram o lançamento

de inúmeras e bem sucedidas iniciativas locais, a obtenção de no-

vas certificações ambientais e a aplicação de um conjunto de no-

vas táticas que os ajudarão na implementação da economia circu-

lar.

"A indústria deve caminhar para o uso de matérias-primas mais

sustentáveis se quisermos combater as mudanças climáticas", ex-

plica Benjamin Lux, diretor de Tecnologia da ACTEGA. "Precisa-

mos transformar a cultura de 'jogar fora' de nossas economias glo-

bais e nos perguntar como queremos gerenciar recursos, fabricar

e usar produtos e o que pretendemos fazer a seguir com materiais.

WCom isso em mente, detalhamos e implementamos 5 estratégias

poderosas para levar a empresa e seus produtos a um modelo de

economia circular".

Enfocus lança a

atualização da

primavera de

2022 do Switch

A Enfocus, uma empresa de controle de
qualidade de PDF e fluxo de trabalho
automatizado para o setor de design
gráfico, lançou uma atualização de
primavera de 2022 para o Switch, seu
software de automação.
Esta atualização, gratuita para todos os
clientes com manutenção atual, contém
toda uma série de novas funções,
melhorias na experiência do usuário e
correções de bugs, o que consolida a
plataforma como referência em
automação de fluxo de trabalho. O Switch
agora oferece suporte a expressões de
script Node.js (funciona com a versão 16)
e oferece suporte nativo a JSON,
garantindo fácil integração com APIs
RESTful modernas. Muitos outros novos
recursos também foram adicionados ao
elemento Update Job Information,
permitindo que o usuário defina o estágio
do fluxo e até cinco campos
personalizados.
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Actega aumenta seu

compromisso com a

sustentabilidade
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A
pós três meses no cargo, o novo CEO da em-

presa alemã compartilha suas primeiras im-

pressões após o final do ano fiscal de

2021/22. Ludwin Monz olha para o futuro com

positividade e determinação. "Estou fascina-

do com as enormes capacidades que a empresa tem e

tudo o que ela pode oferecer."

Qual é a sua primeira impressão dele depois de qua-
se três meses como CEO da Heidelberg?

Minha primeira impressão é muito positiva. Desde

que comecei, vi uma coisa em particular que é comum

em todos os meus colegas: grande entusiasmo pela

empresa e uma grande paixão por impressão e tecnolo-

gia. Em todos os departamentos e unidades que visitei

até agora, tenho visto uma grande vontade e vontade de

trabalhar duro e fazer a empresa ter sucesso. Isso soa

fantástico para mim. Por parte dos clientes, também ten-

ho visto um alto nível de lealdade para com a empresa

e a marca Heidelberg.

Quais você acha que são os pontos fortes de Heidel-
berg agora?

Estou fascinado com as enormes capacidades que a

empresa possui e tudo o que ela pode oferecer: por um

lado, há um grande conhecimento tecnológico e, por ou-

tro, uma profunda compreensão das aplicações para

impressão, o que explicaria o impacto que a Heidelberg

teve com seus produtos no mercado.

Por outro lado, temos grande criatividade, o que nos

permite estabelecer nossas atividades em novos cam-

pos e aproveitar novas oportunidades. Do meu ponto de

vista, a empresa tem um grande potencial, e gostaria de

poder aproveitá-lo junto com o restante da equipe.

Quais você acha que são os maiores desafios que a
empresa vai enfrentar?

A natureza e a dinâmica do nosso principal mercado

trazem desafios. Impulsionados pela digitalização, vive-

mos uma mudança profunda que resultou na estag-

nação de alguns segmentos de mercado, enquanto ou-

tros se beneficiaram e cresceram. Além disso, temos

fortes concorrentes em impressão offset e digital, mas

continuamos a lidar com ambas as áreas de forma in-

tensiva.

Temos que ver as mudanças no setor gráfico e em

todos os processos associados como uma oportunidade

para transformá-lo e moldá-lo com novas ideias e usá-lo

para expandir ainda mais nosso portfólio. Para mim, a

visão de longo prazo é fundamental, e queremos base-

ar nossa estratégia no fortalecimento do nosso core bu-

siness para nos abrirmos a novas oportunidades de

negócios.

Qual você acha que é o maior potencial da Heidel-
berg quando se trata de gerar valor agregado no futuro?

Nossa tarefa na Heidelberg agora é continuar cons-

tantemente o realinhamento em todas as áreas da em-

presa. Vejo grande força e habilidade tanto no campo da

engenharia mecânica quanto em outras disciplinas rela-

cionadas, como eletrônica e desenvolvimento de soft-

ware. Sou a favor de uma visão de futuro orientada pa-

ra o desenvolvimento para Heidelberg. Esta é a razão

pela qual estou convencido de que seremos capazes de

gerar valor sustentável para nossos acionistas. Ao usar

nossos recursos em nosso negócio principal, podere-

mos gerar um crescimento consistente e, por sua vez,

usá-lo em nosso benefício para expandir para outros

mercados de tecnologia adjacentes.

Para mim, o foco deve estar principalmente em três

elementos: Primeiro, em nossos funcionários, porque

eles constituem a Heidelberg. Minha principal prioridade

é trabalhar em como a Heidelberg deve ser no futuro e

criar uma cultura global que abrace inovação e excelen-

te atendimento ao cliente, que é o que, no final, torna a

empresa atraente. Em segundo lugar, devemos nos

concentrar em nossos clientes. Queremos entender de-

talhadamente os desafios e oportunidades de nossos

clientes e contribuir para o sucesso deles com nossos

produtos e serviços.

Por último, mas não menos importante, queremos

nos concentrar em nossos acionistas. Queremos recon-

quistar a confiança com uma estratégia sustentável que

crie valor usando nosso amplo conhecimento para abor-

dar novos mercados com continuidade e consistência

em nossas ações. Só assim podemos avançar.
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A
Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDEL-

BERG) continua investindo incansavelmente

para oferecer excelência em seu negócio

principal: impressão offset. "Perfeito de to-

dos os ângulos" é o slogan com o qual a em-

presa alemã lança no mercado sua nova geração Spe-

edmaster SX 102, aprimorada em todos os aspectos de

acordo com os requisitos mais exigentes dos clientes.

Esta máquina destina-se principalmente a impressoras

comerciais que exigem um alto nível de produtividade e

acabamento de alta qualidade. As principais áreas pa-

ra as quais este equipamento se destina vão desde a

impressão de folhetos e produtos comerciais, até en-

cartes para embalagens farmacêuticas, o que inclui

aplicações envolvendo materiais muito finos que de-

vem ser produzidos em uma única tiragem.

O modelo básico oferece uma ótima relação custo-

benefício, com configurações adequadas para todos os

tipos de impressoras e com a possibilidade de im-

pressão altamente autônoma graças à filosofia de tra-

balho Push to Stop. A nova opção de formato de saída

de 92 cm (650 x 940 milímetros) permite reduzir os cus-

tos das chapas de impressão em até 20% em compa-

ração com o formato convencional 102 (720 x 1020

milímetros), também disponível. Uma possibilidade al-

tamente atrativa dada a forte alta de preços em relação

às matérias-primas.

A nova Speedmaster SX 102 foi projetada como uma

máquina escalável. Dependendo da gama de aplicações

e dos requisitos de produção e automação, o modelo bá-

sico, equipado com tecnologia de basculamento Heidel-

berg, tem a possibilidade de incluir vários dos sistemas

de assistência provenientes da tecnologia Speedmaster

XL, como Intellistart 3, Intelliline, Intellirun, Wash Assis-

tant , Powder Assistant e muito mais. Se necessário, a

configuração pode ser expandida para uma configuração

100% Push to Stop para impressão independente. Com

a ajuda da inteligência artificial, os sistemas de assistên-

cia digital podem obter uma redução ainda mais signifi-

cativa no número de intervenções manuais por parte dos

operadores. Além de economizar tempo, isso também

reduz o risco de erros. Graças ao Prinect Press Center

XL 3 e ao fluxo de trabalho Prinect, a Speedmaster SX

102 pode ser totalmente integrada ao fluxo de trabalho

geral de qualquer gráfica, garantindo gerenciamento de

dados eficiente, predefinições precisas, dados de pro-

dução atualizados e relatórios. O alimentador e a entre-

ga Preset Plus também foram herdados da tecnologia

XL, juntamente com outras soluções.

A Speedmaster SX 102 apresenta um design inova-

dor e ergonômico com uma nova galeria e proteções

que também vêm da série Speedmaster XL. Além dis-

so, a experiência do usuário (UX) da Heidelberg ofere-

ce à equipe um ambiente de trabalho moderno.
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Heidelberg lança seu nova 

Speedmaster de última geração



A Canon, fornecedora global de tecnologias e

serviços de imagem e impressão, recebeu uma

classificação de ouro EcoVadis por seu compro-

misso com a sustentabilidade pelo oitavo ano

consecutivo, colocando a multinacional entre os

5% melhores empresas do mundo  que tem esse

reconhecimento.

A classificação EcoVadis avalia o desempen-

ho das empresas em uma série de áreas essen-

ciais para o alcance dos objetivos de sustentabi-

lidade, áreas englobadas em categorias como,

por exemplo, meio ambiente, direitos humanos e

trabalhistas, práticas comerciais éticas e impacto

na cadeia de suprimentos. O último relatório da

EcoVadis destaca que a Canon obteve uma pon-

tuação particularmente alta em áreas como 'Meio

Ambiente' e 'Compras Sustentáveis'.

A Canon aumentou os esforços para abordar

questões ambientais e sociais e trabalhou para

reduzir as emissões de CO2 ao longo do ciclo de

vida do produto, incluindo a cadeia de abasteci-

mento, com o objetivo de alcançar a neutralidade

das emissões em 2050. Esta melhoria deve-se

ao facto de várias atividades ambientais terem

empreendidos, incluindo o desenvolvimento de

produtos menores e mais leves, a racionalização

das operações logísticas, a participação em ini-

ciativas de economia de energia nos centros de

produção, o desenvolvimento de produtos que

economizam energia durante o uso e a recicla-

gem de produtos.
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A
Kodak está se-

diando a Con-

ferência Europeia

da GraphicUser-

s A s s o c i a t i o n

(GUA) novamente este ano,

após um hiato de três anos. A

Comunidade GUA é uma or-

ganização mundial dedicada

a capacitar os usuários das

soluções de fluxo de trabalho

Kodak Prinergy com as ferra-

mentas e o conhecimento de

que precisam para ter suces-

so. Munique (Alemanha) se-

diará a Conferência GUA

2022, de 12 a 14 de outubro.

Jim Continenza, Presiden-

te Executivo do Conselho de

Administração e CEO da Ko-

dak, será o anfitrião da 14ª

edição da Conferência Euro-

peia GUA. Esta nova edição

se concentrará em como o

software de automação de

fluxo de trabalho da Kodak

Prinergy continuará a inovar

e criar uma impressão mais

eficiente e lucrativa para

clientes em um mercado em

constante mudança. O even-

to oferecerá uma combi-

nação envolvente de painéis

de discussão, apresen-

tações, demonstrações de

produtos e a oportunidade de

aprender em primeira mão

sobre os mais recentes de-

senvolvimentos da Kodak em

fluxos de trabalho, incluindo a

solução Kodak Prinergy On

Demand Access SAAS base-

ada em nuvem e suas so-

luções híbridas.

Jim Continenza falará aos

participantes da conferência

sobre as últimas notícias do

setor de impressão e o papel

que a Kodak desempenhará

para ajudar seus clientes de

impressão a proteger seu su-

cesso e lucratividade. Jim

Barnes, diretor sênior de im-

plementação de TI da Kodak,

detalhará como a tecnologia

PRINERGY e a nuvem estão

transformando a maneira co-

mo as impressoras trabalham

e o que elas podem fazer pa-

ra se preparar para o futuro.

EcoVadis recompensa

o compromisso da

Canon com a

sustentabilidade

Kodak apresenta suas

inovações na GUA 2022
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Por EMG.

(Equipamentos e Máquinas Gráficas)

O
marketing de impressão continua sendo um
dos métodos mais eficazes de se conectar
com os clientes. É impulsionado pela possi-
bilidade de personalização de materiais co-
mo brochuras promocionais, catálogos, con-

vites ou manuais por empresas ou negócios. Para apro-
veitar ao máximo esse marketing impresso, é importante
ficar de olho nas tendências que estão surgindo e ainda
em vigor em 2022, muitos dos quais estão relacionados a
acabamentos de impressão atraentes, como verniz UV
Spot com reserva e relevo, laminação ou corte e vinco.
maneiras criativas. 

INTEGRAÇÃO DE CÓDIGO QR
Adicionar códigos QR a folhetos,

catálogos ou manuais é uma das
tendências mais difundidas nos últi-
mos tempos. É um método rápido e
fácil para o consumidor receber
mais informações sobre um produto
ou serviço, além de ser muito útil
para acompanhar as taxas de res-
posta do cliente. Eles podem ser usados de várias ma-
neiras, como incluídos em cartões de visita, folhetos e
anúncios. O objetivo é que o código, uma vez digitalizado
por um dispositivo móvel, leve a uma página capaz de fa-
vorecer uma conversão, seja capturando os dados de um
potencial cliente (lead) ou até mesmo realizando uma
venda pelo e-commerce.

Ao usar códigos QR, certifique-se de que o código se-
ja fácil de ler e leve o consumidor a uma página de desti-
no compatível com dispositivos móveis.

PERSONALIZAÇÃO
A personalização é outra tendência que está transfor-

mando o marketing impresso. Envolve a adaptação de
materiais de marketing às necessidades e interesses es-
pecíficos do público-alvo. A personalização de um produ-
to ou serviço ajuda a estabelecer uma conexão mais di-
reta com os clientes e é um diferencial na produção de
cartões de visita, folders, cupons de desconto ou anún-
cios.

Esses materiais podem definir muito o espírito que a
empresa quer transmitir. Se forem para um público jo-
vem, geralmente terão um design mais ousado. Por outro
lado, se seu uso for mais focado em áreas mais formais,

eles serão definidos por desenhos mais padronizados.
Por isso, ao personalizar os materiais impressos, você

deve levar em consideração o público-alvo, garantindo
que as informações sejam relevantes, interessantes e
atrativas para eles. Também é importante garantir que
sua estratégia de personalização não pareça muito intru-
siva ou insistente.

IMPRESSÃO TEXTURIZADA

A impressão texturizada adiciona um efeito de relevo a
brochuras, convites, postais ou catálogos. Esse acaba-
mento está se expandindo entre as empresas que bus-
cam formas de adicionar um elemento surpresa aos seus
materiais impressos e multiplicar seu valor agregado.
Além disso, esse tipo de acabamento tem grande capaci-

dade de transmitir qualidade e
deixar um impacto valioso em
quem o recebe e toca. E é que
consegue que a imagem não se-
ja apenas vista, mas também
sentida.

Utilizando verniz seletivo
(Spot UV) com efeito de relevo,
pode-se criar uma impressão
texturizada em cartões de visita,
convites ou catálogos. É uma óti-

ma maneira de adicionar um toque único e elegante a
uma campanha de marketing impressa.

Ao usar a impressão texturizada, é importante escol-
her bem quais elementos você deseja acentuar com rele-
vo, seja um texto ou um logotipo. Você também tem que
escolher um papel que seja grosso o suficiente para su-
portar o efeito em relevo. Caso contrário, o efeito será
menor.

CORTE CRIATIVO
O corte e vinco permite que o material impresso seja

cortado de maneira criativa. É muito útil para criar cartões
de visita originais ou personalizados, como o logotipo da
empresa. Também é usado para imprimir cartões postais
no formato do produto à venda, dando um toque único ao
material impresso.

As empresas podem usar o corte e vinco para imprimir
cartões, cartões postais ou outros tipos de material im-
presso para embalagens que desejam dar uma forma es-
pecial. Existem vários equipamentos para realizar esse
acabamento, mas atualmente se destacam as mesas de
corte digital, que funcionam sem precisar encomendar
uma matriz física com a forma a ser confeccionada. 
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Marketing impresso e acabamentos;

essas são as tendências atuais



IMPRESSÃO TRANSACIONAL

A impressão transacional refere-se àqueles docu-

mentos que, muitas vezes por regulamentação, devem

ser enviados e recebidos

em papel. Embora muitos

desses formulários tenham

sido digitalizados, ainda

existem alguns impressos,

como documentos de com-

pra e venda, faturas, orça-

mentos ou recibos.

A estratégia de marke-

ting é usar essas formas

transacionais para criar co-

municações personaliza-

das. Essa tendência está

se tornando cada vez mais

popular à medida que as

empresas buscam manei-

ras de transmitir mais inti-

midade com seus clientes.

Se você planeja fazer impressão transacional, preci-

sa saber para quem está direcionando. Isso garantirá

que o cliente aprecie o tipo

de comunicação personali-

zada sobre assuntos geral-

mente importantes.

APLICAÇÃO DE FOLHA

Este acabamento aplica

uma fina folha de papel

alumínio para dar um efei-

to metálico aos materiais

impressos. Desta forma,

quem recebe um cartão ou

postal com este acaba-

mento sente-se mais atraído, uma vez que a folha con-

fere um toque marcante e luxuoso a folhetos, postais,

cartões, convites ou ementas.

IMPRIMIR SOB DEMANDA
Se os clientes estão preocupados com a lucrativida-

de, a impressão sob demanda pode ser a solução cer-

ta, permitindo que as empresas produzam apenas o

número de impressões de que precisam, ajudando-as a

maximizar seu orçamento.

As empresas podem usar a impressão sob deman-

da para produzir o volume certo de cartões de visita,

cartões postais e outros materiais de que precisam a

qualquer momento, ajudando-as a manter os custos de

impressão baixos. Também requer o uso de maquiná-

rio moderno e eficiente, capaz de atender o volume ne-

cessário e oferecer um acabamento de boa qualidade

desde a primeira amostra.

REALIDADE AUMENTADA
A realidade aumentada

é outra tendência que está

se tornando popular com a

proliferação de aplicativos

digitais. A tendência busca

transferir o conteúdo digital

para o formato físico, inse-

rido em textos ou imagens

complementares, por meio

de um processo informati-

zado.

Com esta tecnologia, a

informação visual pode ser

adicionada à realidade físi-

ca existente. Por exemplo,

simplesmente mostrar um

produto impresso para a câmera traz uma renderização

3D, vídeo ou imagem panorâmica na tela.

A realidade aumentada

é frequentemente usada

com materiais impressos,

como revistas e catálogos,

pois permite criar uma ex-

periência interativa para

seus leitores. Você

também pode fornecer in-

formações adicionais sobre

um produto ou serviço.

Ao usar a realidade au-

mentada, certifique-se de

que seu conteúdo seja re-

levante e envolvente.

Também que a tecnologia seja compatível com os dis-

positivos do seu público-alvo. De fato, é comum que,

para reproduzir esses elementos, o dispositivo móvel

ou tablet tenha um programa instalado.

CONCLUSÃO
Apesar da crescente digitalização, ignorar a im-

portância do marketing impresso pode significar perder

a conexão com clientes em potencial. Os produtos im-

pressos como brochuras, cartões ou cupões promocio-

nais continuam a ser uma parte essencial das campan-

has de marketing das empresas e negócios. Por isso, é

muito importante estar atento à evolução das tendên-

cias atuais para aproveitar ao máximo e ter sucesso no

mercado.
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O Metrics, sistema de gerenciamento do software

eProductivity Software (ePS), possui o módulo Web

Order, uma ferramenta que permite que fornecedo-

res, representantes e clientes solicitem produtos repe-

tidos on-line, a partir de uma única página da web. Is-

so agiliza os processos de inclusão e processamento

de pedidos que estarão disponíveis para produção e

separação de material para entrega antecipada.

Entre as vantagens do sistema está a redução no

tempo de envio e gestão de pedidos, consequente-

mente, proporcionando agilidade na reposição e ma-

nutenção do estoque do cliente, seja para a sepa-

ração do material acabado ou para o cronograma de

produção. Isso permite um melhor acompanhamen-

to dos pedidos. A automação de processos elimina

etapas manuais e reduz a incidência de erros.

O Web Order tem um fluxo simples onde o clien-

te ou vendedor inclui o pedido e ele é enviado para o

sistema Metrics, em seguida é analisado e aprovado

para que o PO vá para produção, após a emissão da

nota fiscal e a emissão da separação para o envio do

material ao cliente.

A
Lumaquin, empresa especializada em

controle de qualidade de produtos em to-

das as suas fases, apresenta os equipa-

mentos modulares VCML - Planta Piloto

de sua representada RK PrintCoat Ins-

truments. Este equipamento destina-se à

impressão, aplicação e laminação de todo o tipo de

suportes flexíveis, tais como papel, película, folha de

alumínio, etc.

A VCML - Planta Piloto é especialmente útil nas

etapas de desenvolvimento de produtos e controle de

qualidade, em casos de produção em pequena escala

ou produção contínua de pequenos lotes.

Na RKPrint eles são especializados no projeto e fa-

bricação de uma ampla gama de dispositivos para

controlar a qualidade do produto nos processos de

aplicação e impressão. Seus equipamentos podem

produzir amostras repetíveis em todos os tipos de mí-

dia, amostras que podem ser utilizadas em P&D, con-

trole de qualidade e laboratórios de produção.
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O software eProductivity permite 

o processamento de pedidos online

Lumaquin

apresenta o

equipamento

modular

VCML



A Solimar Systems, fornecedora de soluções de

software de fluxo de trabalho de produção de

impressão e comunicações digitais, apresentou

hoje a versão mais recente de sua solução de

reengenharia de documentos Rubika. O Rubika 4.4

apresenta uma experiência de usuário aprimorada

e mais eficiência de fluxo de trabalho em seu

núcleo, permitindo que os clientes agilizem as

implantações e obtenham economias significativas

em seus negócios.

A Rubika é reconhecida por agregar valor a docu-

mentos existentes com um conjunto modular de re-

cursos de reengenharia de documentos pós-compo-

sição que maximizam descontos postais, adicionam

códigos de barras para controle de inserção, modifi-

cam acabamento, automatizam o balanceamento de

carga de documentos, dispositivos e permitem fluxos

de trabalho de papel branco. A Rubika faz parte da

plataforma Química da Solimar, integrada a outras

soluções de fluxo de trabalho e otimização de dados,

aprimoramento de documentos e rastreamento de

trabalhos.
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M
iraclon, o lar

das KODAK

FLEXCEL

Solutions, deu

reconhecimento

aos seus melhores parceiros

de canal por seus esforços

nas áreas técnica, de vendas

e de marketing na primeira

iteração do seu Programa

Channel Partner Awards,

lançado este mês. O sistema

de pontuação para a premiação avaliou o desempenho

da empresa nas vendas e as iniciativas de

desenvolvimento de mercado em todas as áreas dos

setores técnico, comercial, e de marketing, o que fez da

DigiPrint Technologies do Paquistão a primeira empresa a

levar para casa o título de vencedora do Global Channel

Partner Award por seu forte desempenho em 2021. 

A Miraclon também

anunciou seus melhores

parceiros de canal em cada

território regional:

l Vencedor na Região do

Pacífico Asiático: Kamitani,

Japan

l Segundo lugar na Região

do Pacífico Asiático: C Illies

& Co, Thailand

l Vencedor na Região

EAMER: GED, Bulgaria

l Segundo lugar na Região EAMER: Dereli Graphics,

Turkey

l Vencedor na Região da América Latina: Maryna S.A.,

Argentina

l Segundo lugar na Região da América Latina:

Proveedora Grafica GX, Mexico

Miraclon
Inauguração do Programa Channel Partner Awards

Solimar apresenta Rubika 4.4



16 LaPrensaLaPrensaGrande formatoGrande formato

Grupo Agfa-

Gevaert fecha

aquisição da Inca

Digital Printers
O Grupo Agfa-Gevaert concluiu a

aquisição da Inca Digital Printers,

anunciada em 20 de abril. Esta aquisição

é um passo importante para atingir as

ambiciosas metas de crescimento da Agfa

e fortalece a posição do Grupo nos

mercados de sinalização e display e

impressão industrial.

A aquisição abrange o portfólio de

impressoras multi-pass de alta velocidade

da empresa, incluindo uma forte

organização de serviços, uma linha

recém-projetada de impressoras de

passagem única para várias aplicações de

embalagem, bem como um

desenvolvimento conjunto de um

mecanismo de impressão on-line

personalizado em colaboração com o

fabricante BHS.*

Brett Martin

anuncia que a

fabricante global de

equipamentos de

corte, Summa, tornou-

se seu mais recente

parceiro aprovado

após testes no centro

de demonstração da

Summa na Bélgica.

Uma ampla gama de

produtos Brett Martin,

incluindo os materiais

Foamalux, Marcryl FS,

Marpet-g FS e Marlon FS, foram testados com

sucesso na mesa plana da série F da Summa.

As fresas da série Summa F estão disponíveis

em diferentes tamanhos de mesa e com diferentes

opções de módulos e

ferramentas. O

material da Brett

Martin foi testado com

o módulo roteador

padrão e o módulo

roteador HF (alta

frequência), que pode

ser especificado em

conjunto com qualquer

um dos tamanhos de

mesa. Durante testes

extensivos, ambos os

módulos de roteador

tiveram um bom desempenho com uma ampla

variedade de substratos rígidos Brett Martin, todos

os quais são escolhas ideais para aplicações de

sinalização e exibição.

EFI adquire Inèdit

Software
A Electronics For Imaging adquiriu a Inèdit Software,

uma desenvolvedora com sede em Barcelona de

processamento de imagens raster (RIP) e software

relacionado à impressão têxtil digital industrial. A

aquisição promove a estratégia da EFI de acelerar a

transformação digital na impressão industrial por meio

de investimentos direcionados para aprimorar a

presença e os recursos da empresa em papelão

ondulado e embalagens, gráficos de exibição, têxteis e

aplicações/decoração de materiais de construção. A

Inèdit fará parte do negócio têxtil da Reggiani.

O produto neoStamp da Inèdit é uma solução de

referência reconhecida para RIPs em impressão digital

têxtil. O portfólio de produtos da Inèdit inclui soluções

de fluxo de trabalho altamente avançadas e

comprovadas para perfis têxteis, calibração, integração

de design e muito mais. A tecnologia RIP da Inèdit está

presente em toda a indústria têxtil mundial e é um RIP

líder usado nas impressoras digitais da EFI Reggiani e

outras marcas de impressoras têxteis industriais

digitais. Ao tornar-se parte da EFI Reggiani, a Inèdit

continuará a oferecer suporte a produtos de uma ampla

variedade de impressoras digitais.

Summa ingressa no programa de parceiros

aprovados de Brett Martin
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A Onyx Graphics, Inc., anunciou a disponibilidade

de novos perfis ONYX para impressoras Mimaki, in-

cluindo UCJV300 e JV300-160 Plus. e o CJV300-150

Plus.

Os novos perfis abrangem configurações espe-

ciais de tinta de quatro cores e oito cores em uma lon-

ga lista de tipos de mídia, incluindo vinil adesivo, ban-

ners, tela, papel fotográfico retroiluminado e transpa-

rente. Os novos perfis estão agora disponíveis com o

ONYX 22 e são compatíveis com versões anteriores

do ONYX 21.1 e ONYX 21. Os usuários do ONYX po-

dem acessar esses perfis através da impressora

ONYX e do Profile Download Manager durante a ins-

talação do ONYX ou manualmente.

A
Highcon Systems anunciou o lançamento do

HighConnect, uma plataforma de relatórios de

dados baseada em nuvem que permite aos

usuários monitorar o desempenho de pro-

dução de seu sistema Highcon. A plataforma

permitirá que os usuários acompanhem os principais in-

dicadores de desempenho e melhorem a eficiência de

fabricação de seus sistemas de corte e vinco digital High-

con.

O HighConnect coleta e monitora automaticamente

os dados de produtividade e utilização dos sistemas

Highcon, incluindo status do sistema, velocidades e tem-

pos de configuração do trabalho para fornecer uma visão

geral completa do processo de produção. A plataforma,

então, exibe relatórios em seu painel intuitivo, fornecen-

do ao usuário informações detalhadas em uma platafor-

ma digital totalmente conectada. O HighConnect permite

que os conversores tomem decisões estratégicas de

produção, monitorem as metas de negócios e melhorem

seu fluxo de trabalho para maximizar o rendimento.

A plataforma HighConnect fornece uma visão geral

das tendências com base em dados de produção, sob de-

manda, de qualquer PC ou dispositivo portátil. Ele tem in-

dicações das principais métricas de desempenho para

rastrear a produção, bem como uma visão profunda dos

dados de produção quase em tempo real a serem anali-

sados por tipos de trabalho, tipo de substrato e períodos

de tempo. A plataforma também relata a produção real

versus planejada para melhorar o planejamento e a to-

mada de decisões e oferece a oportunidade de detalhar

os tempos de configuração para identificar áreas de auto-

aperfeiçoamento.

Highcon lança plataforma HighConnect

Novos perfis ONYX disponíveis para impressoras Mimaki
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A
s marcas de moda sustentável

YesAnd e Kornit Digital fizeram

parceria com a plataforma global

que promove a inovação na

indústria da moda,

Fashinnovation. As três empresas com

ideias semelhantes apresentarão uma

colaboração inovadora de impressão direta

em vestuário.

A YesAnd e a Kornit Digital estão (e) co-

criando peças orgânicas certificadas de

impressão sob demanda com designs

gráficos de artistas, celebridades,

influenciadores, músicos, VIPs da moda,

ONGs e muito mais. Compartilhando

valores fundamentais de moda e inovação,

produção não tóxica e sem desperdício e a

fusão de tecnologia para acelerar o

impacto, este lançamento representa uma

solução sustentável de ponta que é

acessível, rastreável, personalizável e

escalável. Ao unir forças, essa colaboração

educará, envolverá e ativará os

consumidores e a indústria.

YesAnd e

Kornit Digital

colaboram 

em impressão

sob demanda

personalizável
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A empresa-mãe da Roland

DGA, com sede em Hamamatsu, a

Roland DG Corporation, com sede

no Japão, anunciou que se mudará

para um novo local construído es-

pecificamente perto de suas insta-

lações atuais em Hamamatsu, no

Japão. A conclusão do novo edifício certificado "near-

ZEB" da Roland DG na área de Miyakoda de Kita-ku,

Hamamatsu, está prevista para julho de 2023 e inte-

grará a fábrica e a sede da empresa, atualmente lo-

calizadas em dois locais separados.

A certificação ZEB é definida

por quatro níveis para alcançar a

construção de energia zero, combi-

nando tecnologias de economia de

energia, como o uso de energia na-

tural e sistemas de equipamentos

eficientes, e tecnologias geradoras

de energia, como geração de eletricidade. energia

solar. O novo edifício de última geração da Roland

DG atingirá mais de 75% do consumo de energia

primária através da conservação de energia (mais de

50%) e criação de energia.

A empresa turca Makroser Tekstil é especializada na fabricação de tapetes impressos digitalmente e ao longo dos

anos tornou-se um dos principais fornecedores do setor. Usando a impressora de transferência por sublimação de tin-

ta TS300P-1800 de alto desempenho da Mimaki desde 2020, a empresa otimizou seu potencial de produção para aten-

der às crescentes expectativas dos clientes neste crescente mercado de tapetes têxteis digitais.

Além da própria impressora, a Makroser Tekstil utiliza tinta original Mimaki na impressora, o que tem ajudado a em-

presa a otimizar seu consumo de tinta.

Roland DG Corporation anuncia realocação

planejada para nova sede

Makroser Tekstil inicia sua produção

com um Mimaki TS300P-1800
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A
RISO Ibérica, subsidiária da multinacional ja-

ponesa RISO Kagaku Corporation desde

1993, apresenta soluções óptimas para im-

pressão de dados variáveis a pedido da sua

série 2, ComColor e Valezus, com equipa-

mento de jato de tinta frio altamente versátil que se adap-

ta às novas tendências de impressão a pedido, o que

significa ser capaz de servir trabalhos de forma otimiza-

da e lucrativa com volumes de impressão diferentes.

O aumento da personalização na comunicação cor-

porativa é um fato e uma opção flexível, econômica e

produtiva é necessária para aplicações de comunicação

impressa de dados variáveis, de natureza transacional e

transpromocional, e documentos de marketing direto pa-

ra produções variáveis.

A tecnologia dos equipamentos RISO proporciona

benefícios absolutamente diferenciadores na comuni-

cação personalizada ao implementar as vantagens da

impressão jato de tinta de alta velocidade num equipa-

mento compacto, com a versatilidade e conforto da folha

avulsa. Uma solução ideal para todo o processo, desde

a impressão de faturas ou marketing direto, até a im-

pressão de envelopes.

Por meio da impressão de dados variáveis, as em-

presas podem personalizar e adaptar especificamente

antes da impressão, ao mesmo tempo em que simplifi-

cam os fluxos de trabalho, aprimoram a eficiência, agre-

gam valor e aprimoram a funcionalidade.

A RISO oferece o menor custo de impressão colorida

do mercado em sua categoria para aplicações de cober-

tura média a baixa. Isso permite expandir as margens e

obter a máxima rentabilidade. Da mesma forma, não são

necessários recursos de trabalho prévios para a prepa-

ração do equipamento, pelo que os prazos de entrega

são reduzidos com um acabamento profissional.

Com uma velocidade de até 165 páginas por minuto

(9.900 páginas/hora) -320ppm duplex no caso da Vale-

zus-, os equipamentos RISO oferecem máxima produti-

vidade para ter trabalhos disponíveis em tempo recorde.

A diversidade de aplicações impressas em cores em vo-

lumes de produção sob demanda torna difícil igualar sua

eficiência, versatilidade e custo-benefício.

O valor diferencial da RISO é sua tecnologia jato de

tinta Forcejet, uma tecnologia de impressão a frio de alto

desempenho com trajeto de papel plano e estável que

minimiza o risco de possíveis incidentes técnicos. Sua

robustez e componentes de alta qualidade garantem vi-

da útil para atender altos volumes de produção, com mí-

nima manutenção técnica. Da mesma forma, não há

"desgaste da curva de qualidade", portanto, com a Tec-

nologia Forcejet a qualidade impressa dos trabalhos é

sempre estável, independente do número de impressões

do equipamento.

De referir que a série ComColor da RISO (gama FT)

possui o Certificado de Confiabilidade BLI emitido pela

certificadora internacional Buyers Laboratory após com-

pletar com sucesso um teste de confiabilidade de

1.000.000 impressões, com apenas 5 atolamentos. Este

resultado foi obtido graças à estabilidade do seu sistema

de impressão a frio, que permite também a utilização de

diferentes tipos de papel e suportes, como papel recicla-

do, autocopiativo, envelopes ou papel avergoado, e a uti-

lização de diferentes gramagens até 400g, aplicações

impossíveis com outras tecnologias.

Mencione também que os equipamentos RISO estão

em conformidade com vários regulamentos eco-sus-

tentáveis em todo o mundo. Apresentam uma notável re-

dução no consumo de energia em comparação com ou-

tras tecnologias, o que se traduz na redução da fatura de

eletricidade e maior respeito pelo meio ambiente. Não

emitem substâncias tóxicas, como ozono, toner ou CO2,

nem produzem altas temperaturas graças ao seu siste-

ma de impressão a frio, o que se traduz num ambiente

de trabalho mais limpo.

Nova gama de equipamentos ComColor. No início

deste ano, a RISO lançou no mercado o seu novo equi-

pamento de jacto de tinta ComColor GL, apresentado na

Graphispag e Portugal Print, uma gama que representa

uma evolução em relação aos seus antecessores, mel-

horando ainda mais o seu desempenho. 

Riso Ibérica

A solução mais produtiva, confiável e

lucrativa para impressão de dados variáveis
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A
Riso ComColor GL é a solução de

impressão de jato de tinta mais rápida da

sua categoria, 165 ppm. A sua elevada

produtividade aliada à sua grande

versatilidade, fiabilidade e qualidade fazem

da nova GL Séries um equipamento de alto

desempenho para dar uma resposta rápida aos

trabalhos de impressão de alto volume, ao custo de

impressão a cores mais competitivo do mercado.

O seu principal valor diferencial é a Tecnologia de

Impressão a Frio do Riso Forcejet, jato de tinta de alta

velocidade, composto por cabeças de impressão em

linha, fixas e dispostas em paralelo que permitem,

juntamente com o sistema preciso de transporte de

papel, um processo de impressão extremamente

rápido, fiável e eficiente. 

A ComColor GL Series é a escolha ideal para

qualquer ambiente de trabalho de alto volume,

garantindo elevados níveis de produtividade e

fiabilidade, com uma durabilidade garantida de 10

milhões de impressões, com a mínima manutenção. 

Com este lançamento, a Riso incorpora a solução

ideal para combinar produção e impressão,

proporcionando ao profissional de impressão a

resposta para se adaptar às exigências de um

mercado dinâmico, o que exige uma grande

versatilidade. Tudo isto com um custo total de

propriedade muito acessível em comparação com

outras tecnologias, e com uma projeção imediata da

rentabilidade.

Também nesta nova série há uma melhoria de

qualidade de imagem fotográfica adicionando o tipo

original (novo perfil de cor) e o papel de tamanho SRA3

como padrão.

A ComColor GL inclui múltiplas opções de

alimentação, empilhamento e acabamento, permitindo

uma grande variedade de suportes e gramagens de

papel, para centralizar uma grande tipologia de

trabalho num único equipamento. Oferece também a

possibilidade de trabalhar com o novo controlador

EFITM FieryR ComColorExpress FS2100C,

desenvolvido exclusivamente para esta nova série, que

maximiza o desempenho do ComColor GL para

trabalhos de dados variáveis de maior volume, e

reproduz imagens impressas com maior qualidade.

A Riso esteve presente na última edição da

Graphispag e Portugal Print, exposições internacionais

da indústria e comunicação gráfica por ocasião deste

novo lançamento. ComColor GL, tecnologia de jato de

tinta para outro nível.

Para mais informações: 
www.risoiberica.pt/ +351 217 200 640

Riso apresenta a sua

nova gama inkjet de

altam velocidade:

ComColor GL

Séries
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A
sustentabilidade

é uma questão

de absoluta prio-

ridade e trazer

ao mercado dis-

positivos tecnológicos mais

ecológicos é uma necessi-

dade iminente. As empre-

sas devem considerar não

apenas a pegada de car-

bono de um dispositivo du-

rante a fase de uso do pro-

duto, mas ao longo de seu

ciclo de vida. Nesse con-

texto, a aposta em aparelhos remanufaturados e recondi-

cionados fica cada vez mais evidente, embora ainda haja

muita confusão entre esses dois modelos. A Canon dis-

cute as diferenças entre os dois e apresenta os grandes

benefícios da remanufatura versus recondicionamento.

1.
Além de uma limpeza completa. O processo de

recondicionamento envolve a redistribuição de

produtos, normalmente eletrônicos e elétricos,

que foram previamente devolvidos a um fabri-

cante ou fornecedor. Vai desde a realização de testes

simples até a realização de uma limpeza completa e re-

construção do produto. Ao contrário dos produtos usa-

dos, os produtos recondicionados são testados para ga-

rantir que funcionem e funcionem corretamente. No en-

tanto, com a remanufatura vai mais longe, os produtos re-

manufaturados não devem ser entendidos como produ-

tos "usados", "recondicionados", "reparados" ou "reutili-

zados". Em vez disso, estamos falando do processo de

recuperação, desmontagem, reparo, substituição e lim-

peza de componentes para revender com a mesma qua-

lidade, desempenho e especificações de um produto no-

vo.

2.
Mesmos padrões de produção de um produto

original. A diferença entre produtos recondicio-

nados e dispositivos remanufaturados é o rigor,

padronização e integridade do processo de fa-

bricação. Uma máquina remanufaturada é reproduzida a

partir de componentes individuais para atender às mes-

mas expectativas do

cliente que as máquinas

novas. Isso é possível

refabricando um produto

de acordo com as espe-

cificações do produto

original, combinando

peças novas, reparadas

e reutilizadas.

3.
Maior qualida-

de do disposi-

tivo final. Em-

bora o proces-

so de remanufatura seja mais caro que o recondiciona-

mento, o resultado final é um produto de maior qualidade,

o que se deve em parte ao rigor do processo. No entanto,

a remanufatura oferece economia para o consumidor,

pois é comum que um produto remanufaturado custe me-

nos que um novo e ofereça tudo o que é necessário em

um multifuncional para atender às necessidades de nos-

sos clientes.

4.
Produtos mais sustentáveis com o meio am-

biente. A Canon estima que 60% da pegada de

carbono vem dos estágios iniciais de fabri-

cação e fornecimento de matérias-primas.

Com o modelo de remanufatura, é possível eliminar mui-

tas das emissões produzidas nessas fases iniciais, e se

outros fatores forem levados em conta, como o transpor-

te de materiais para a produção de um novo produto, a re-

dução das emissões também é considerável .

5.
Rumo a uma verdadeira economia circular. A

remanufatura torna-se uma proposta industrial

que se encaixa perfeitamente no novo e inova-

dor modelo de economia circular e avança na

consecução dos objetivos da Comissão Europeia conti-

dos no Plano de Ação para a Economia Circular. Esse

modelo pode desbloquear novas fontes de receita para

as empresas, reduzindo os custos associados à aqui-

sição de novas matérias-primas ou à reciclagem de anti-

gas, ao mesmo tempo em que atrai consumidores dis-

postos a pagar por produtos que respeitam o planeta.

Segundo Cânon,

5 razões pelas quais a remanufatura

será uma tendência na indústria

europeia versus recondicionamento
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A
HP anunciou a nova série HP PageWide Ad-

vantage 2200 Press, projetada especifica-

mente para atender às necessidades de

provedores de serviços de impressão de

qualquer tamanho. . E que é capaz de mel-

horar a produtividade numa indústria que exige os

mais altos níveis de qualidade e versatilidade e que se

adapta a vários formatos como editorial, marketing di-

reto e impressão comercial, ao mesmo tempo que aju-

da a crescer o negócio.

O HP PageWide Advantage 2200 oferece:

l Maior produtividade e capacidade: O HP Page-

Wide Advantage 2200 é capaz de velocidades de até

152 metros/minuto em cores e 244 metros/minuto em

monocromático e imprime trabalhos de alta cobertura

de até 85 milhões de imagens monocromáticas A4 por

mês ou 214.000 personalizadas Folhas duplex colori-

das A3 por turno. Com a crescente necessidade de im-

primir cartões postais e outros formatos em papel mais

espesso, esta nova impressora oferece produtividade

que muda o conceito de trabalhos de alta cobertura e

alto impacto.

l Qualidade de classe mundial - Com a capacidade

de imprimir com tinta HP Brilliant e cabeçotes de im-

pressão com 2.400 bicos nativos por polegada, esta

impressora oferece qualidade de classe mundial para

lidar com uma ampla gama de aplicações de maior va-

lor, de livros comerciais e materiais educacionais mais

coloridos para peças de marketing direto com grande

abrangência e impacto que conseguem fazer a dife-

rença no mercado.

l Versatilidade líder: O HP PageWide Advantage

2200 lida com uma ampla variedade de gramaturas de

mídia, de papéis de 40 g/m² a 300 g/m², oferecendo

aos fornecedores de impressão a versatilidade de que

precisam.

l Confiabilidade e facilidade de uso: o HP Page-

Wide Advantage 2200 apresenta um revolucionário

arco de impressão única h design com um caminho de

papel inovador e robusto com menos componentes,

reduzindo o número de peças para gerenciar e, por-

tanto, menos custos,  tempo total de manutenção e re-

visão, aumentando a confiabilidade e maximizando o

tempo de atividade.

l Flexibilidade - Projetada para flexibilidade de

configuração, esta impressora apresenta um design

modular para que os clientes possam começar com

uma máquina de menor capacidade e se adaptar à

medida que seus negócios crescem ou seu mix de

aplicações muda. Os clientes podem selecionar 1, 2

ou 3 módulos de secagem juntamente com módulos

de resfriamento de bobina passiva ou ativa para aten-

der às suas necessidades. Além disso, o HP PageWi-

de Advantage 2200 apresenta um design compacto

de motor único duplex, proporcionando alta qualidade

e produtividade enquanto economiza espaço para os

clientes.

l Tecnologia de eficiência energética: A HP Page-

Wide Advantage 2200 vem equipada com o inovador

sistema de High Efficiency Drying (HED) da HP que

minimiza o uso de energia em velocidades de im-

pressão mais altas, recirculando até 80%. de ar quen-

te durante o processo de secagem.

HP apresenta nova impressora de Web PageWide
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A Brother, especialista em so-
luções de impressão, identificação
e digitalização, lançou uma nova
geração de impressoras térmicas
portáteis A4. A nova série PJ-8 -
que é uma evolução da anterior ga-
ma PJ-700 - foi especialmente con-
cebida para responder às exigên-
cias dos profissionais que trabal-
ham em movimento e que, devido
ao tipo de informação que têm de imprimir, necessi-
tam fazê-lo no formato A4 padrão.

As impressoras móveis PJ-8 mantêm o mesmo
design compacto de suas antecessoras e oferecem
opções avançadas de conectividade e uma velocida-
de de impressão muito mais rápida, quase 70% mais
rápida que a linha anterior, oferecendo maior rapidez

e eficiência. Tudo isso os torna
uma ferramenta perfeita para
aqueles profissionais que se de-
dicam a vendas e serviços pre-
senciais, distribuição e logística
ou serviços de emergência, entre
outros. Esses trabalhadores em
movimento agora podem se con-
centrar em áreas críticas de seu
trabalho, sem precisar gastar

tempo com tarefas administrativas.
A série PJ-8 inclui cinco modelos - PJ-822, PJ-

823, PJ-862, PJ-863 e PJ-883 - que incorporam dife-
rentes resoluções e opções de conectividade apri-
moradas, pois podem ser conectados via USB, Blue-
tooth MFi e/ ou ou WiFi, dependendo do modelo e de
acordo com a necessidade do cliente.

E
x i s t e m
m u i t a s
e m p r e -
sas de
i m -

pressão que preci-
sam terceirizar os
serviços de tercei-
ros para fornecer
um serviço comple-
to aos seus clien-
tes. Sejam as de-
mandas de segurança, dados variá-
veis, impressão de código de barras ou
trabalhos que exijam impressão de va-
lor agregado com tintas de cores dou-
radas, prateadas ou luminescentes, as
gráficas muitas vezes acham necessá-
rio terceirizar parte de sua produção, pois não possuem
o soluções ou máquinas para realizar dependendo do ti-
po de trabalho. Ao recorrer a este tipo de técnica, o pro-
duto torna-se mais caro e os processos de produção são
alongados, o que se traduz numa redução das margens.
Às vezes, as impressoras são forçadas a renunciar à
aplicação de certos acabamentos.

Nesse sentido, a Konica Minolta desenvolve e imple-
menta sua tecnologia InkJet à medida de cada projeto e
sob demanda, independentemente do caso e da neces-
sidade de cada cliente. O Projeto Chameleon, da Konica
Minolta, permite a implementação de uma solução Inkjet

em qualquer linha
de produção, aten-
dendo todos os re-
quisitos sem a ne-
cessidade de ter-
ceirizar o serviço.
Sejam impressoras
ou não, uma cadeia
logística, um ponto
de acabamento de
embalagens ou
materiais... A Cha-

meleon Project sempre se adaptará às
demandas de cada negócio. Além dis-
so, é compatível com qualquer tecnolo-
gia: impressão digital, impressão
analógica ou equipamentos de acaba-
mento.

O processo é simples, bastando instalar uma solução
Inkjet em toda a cadeia produtiva, de forma que o usuá-
rio possa explorar todas as capacidades e aplicações de
impressão sem ter que recorrer a terceiros. Desta forma,
eliminam-se barreiras e quebram-se as limitações do
negócio face às exigências dos clientes, oferecendo-lhes
um produto de valor acrescentado que vai de encontro
às suas expectativas e exigências.

A Konica Minolta continua apostando em ajudar seus
clientes a gerar negócios, aumentando suas possibilida-
des para que possam oferecer todas as possibilidades
de acabamento aos seus atuais e potenciais clientes.

Camaleão, descubra todas as possibilidades de

impressão com a Konica Minolta

Brother lança novas impressoras térmicas A4 portáteis
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A
pós o sucesso da primeira edição da Peak
Performance Print Experience, realizada
em 2021, a Fujifilm realizará um segundo
evento em 29 de setembro de 2022 no Cen-
tro de Tecnologia de Impressão Avançada
da empresa em Bruxelas. A Peak Per-

formance Print Experience reú-
ne empresas de impressão de
toda a Europa para conhecer
em primeira mão os mais re-
centes desenvolvi-
mentos do portfólio
de impressão digital
em rápida expansão
da Fujifilm.

O evento servirá de marco para
a apresentação do novo modelo Fujifilm Jet
Press 750S High Speed; Além disso, você poderá ver
uma amostra adicional dos novos recursos e as pro-
postas mais recentes. Haverá também demonstrações
ao vivo da impressora jato de tinta B2 mais rápida, pro-
dutiva, econômica e de alta qualidade do mercado.

Também estarão em exibição novas configurações
de impressão baseadas na tecnologia de cabeçote
Samba, reunindo cabeçotes de impressão a jato de tin-
ta, tintas e otimização de imagem em sistemas de im-
pressão híbridos ou personalizados capazes de serem
totalmente integrados a diversos processos de pro-
dução convencionais. Como parte do portfólio de im-
pressão da Fujifilm, haverá também uma apresentação

em streaming da FUJIFILM Unigraphica, uma empresa
européia de integração de sistemas de jato de tinta re-
centemente adquirida.

Também em exibição no evento estará a nova lin-
ha Revoria da Fujifilm de impressoras digitais basea-

das em toner. Ele contará com uma de-
monstração ao vivo da Re-
voria Press PC1120, uma
máquina premiada que traz
a mais ampla gama de

opções de acaba-
mento para o mer-
cado de impressão
profissional de alta
qualidade. Esta

impressora foi pro-
jetada para ajudar as

empresas de impressão em sua
expansão de negócios, para que possam ficar à fren-
te e aumentar sua produtividade graças aos seus no-
vos aplicativos, sua capacidade de seis cores, suas
funções de IA e suas tecnologias de automação.
Também estará em exibição a Revoria Press E1 Se-
ries, uma impressora monocromática de produção
que se destaca pela produtividade e excepcional qua-
lidade de imagem. Os participantes poderão ver uma
amostra das novas aplicações que podem ser al-
cançadas com a gama Revoria. Além disso, serão ex-
plicados os novos acordos de colaboração com EFI,
XMPie e ColorLogic.

A Fujifilm anunciou que sua impressora Revoria-
Press PC1120 conquistou o 'Prêmio BuyersLab 2022
Pro' da KeypointIntelligence na categoria de 'Excelên-
cia em alto volume + dispositivos CMYK de produção'.

O RevoriaPress PC1120 alcançou o prêmio BLI
2022 PRO de Excelência em Dispositivos CMYK de
Alto Volume + Produção por seus recursos:

l Seis estações de cores com recursos pré e pós-
CMYK, oferecendo uma gama mais ampla de opções
criativas online do que alguns concorrentes.

l Excelente reprodução de imagens de meio-tom,
com a mais ampla gama de cores CMYK testadas até

o momento e uma ampla variedade de cores exatas
que permitem criar uma paleta muito ampla.

l Plataforma de servidor de impressão intuitiva e
personalizável com dispositivos altamente eficientes e
recursos de gerenciamento remoto.

l Excelente desempenho de fluxo de trabalho de
mídia mista sem diminuir a produtividade, o que se tra-
duz em maior capacidade de lidar com trabalhos on-li-
ne em um único envio de trabalho.

O RevoriaPress PC1120 está disponível na Ale-
manha, Áustria, Espanha, Itália, Polônia, Portugal e
República Tcheca

Revoria Press PC1120 ganha 

o Buyers Lab 2022 Pro Award

Fujifilm anuncia o retorno do evento

"Peak Performance Print Experience"



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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A
Kodak apresentou a revolucionária Kodak Prosper 7000 Turbo Press em

suas instalações de jato de tinta em Dayton, Ohio. A nova impressora

rotativa a jato de tinta da Kodak usa a tecnologia de jato de tinta Kodak

Stream que oferece velocidades de impressão de até 410 mpm (1.345 fpm)

ou até 5.523 A4 ppm. Ele permite que impressores de jornais, publicações e

comerciais concorram de forma mais eficaz com o offset e desloquem trabalhos de

tiragem mais longa de processos de impressão convencionais para jato de tinta.

O Prosper 7000 Turbo oferece ampla versatilidade de aplicação e substrato.

Suporta uma largura máxima de papel de 648 mm (25,5 polegadas) com um

comprimento de corte variável de até 1372 mm (54 polegadas) durante a impressão

em uma ampla variedade de papéis revestidos e não revestidos, papel de jornal,

papéis especiais e papéis reciclados.

Oferecendo três modos de impressão otimizados, a impressora Turbo Prosper 7000

atende aos requisitos específicos de diferentes aplicações. Isso permite que os

impressores otimizem seu processo de produção para imprimir sempre com a melhor

combinação de velocidade e resolução. Aproximadamente comparável à impressão

offset com uma tela de 200 lpi (80 L/cm), o modo Qualidade é melhor para mala direta,

catálogos e revistas. O modo Performance (equivalente a 133 lpi/52 L/cm offset) é

ideal para livros didáticos, ficção e outras aplicações de cobertura de tinta média, e o

modo Turbo (85-100 lpi/<40 L/cm) é ideal para imprimir jornais com pouca tinta

cobertura.

A Prosper 7000 Turbo Press usa tintas CMYK de pigmento de nanopartículas

Kodak à base de água ecológicas. As tintas oferecem uma ampla gama de cores e,

devido às suas formulações de tinta proprietárias, suportam uma secagem eficiente

mesmo em velocidades máximas de impressão. O Prosper 7000 Turbo apresenta

secagem intersazonal usando a tecnologia Near Infrared (NIR). Essa solução de

secagem permite que a impressora acompanhe qualquer um dos modos de impressão

para garantir a saída da mais alta qualidade na velocidade especificada.

Para garantir uma alta qualidade consistente, mesmo com as tiragens mais longas,

a nova impressora apresenta o Sistema de Impressão Inteligente KODAK. Esta

solução patenteada cuida automaticamente do controle e da otimização do registro da

costura, cor a cor e frente para verso.

Kodak anuncia a
inovadora Kodak
Prosper 7000 Turbo Press
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F
undada em 1978 e cliente de longa data da

Agfa, a FDA Eurostampa Srl é especializada

na impressão a frio de jornais, revistas,

periódicos, manuais, encartes e folhetos

publicitários.

Para melhorar a qualidade de impressão e reduzir o

consumo de tinta, a FDA Eurostampa implementou

recentemente o novo software SolidTune da Agfa, além

da triagem SPIR@L. A empresa italiana de impressão

offset está aproveitando com sucesso essa combinação

de tecnologia exclusiva no fluxo de trabalho da Agfa

Apogee para maximizar sua saída de impressão offset

rotativa e fornecer produtos impressos perfeitos.

SolidTune e SPIR@L fazem parte do revolucionário

programa ECO3 da Agfa para inovação sustentável.

SPIR@L é um método de retícula patenteado que

substitui os padrões de pontos tradicionais por formas

espirais que requerem menos tinta para preencher a

lacuna, resultando em velocidades de impressão mais

altas, excelente qualidade de impressão fina e tempos

de secagem mais longos. O software de otimização de

tinta SolidTune acelera esses benefícios aplicando um

padrão ou máscara aleatório a sólidos, meios-tons e

texto durante o estágio final de renderização para

reduzir ainda mais o consumo de tinta.

Além do SolidTune e SPIR@L, a FDA Eurostampa

aplica a padronização de impressão PressTune da Agfa

e os recursos de gerenciamento de configuração de tinta

InkTune no fluxo de trabalho da Apogee, fazendo uso

total dessas funcionalidades automatizadas e de criação

de valor, tudo por meio de uma única interface.

Filippo Zamboni (CEO da FDA Eurostampa, à direita) e Gianfranco Battistutta (Agfa, à esquerda).

FDA Eurostampa reduz custos 
de tinta com SolidTune e SPIR@L
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C
om o tempo, os sistemas ficam desatualizados. Por

si só, isso não é necessariamente um problema. Até

o momento o sistema dá problemas e o suporte não

está mais disponível. Rodi Rotatiedruk, em Diemen,

não quis esperar por esse momento. Portanto, a

empresa substitui o atual sistema de imposição pela

automação do fluxo de trabalho de pré-impressão da

EAE/Wobe.

Rodi Rotatiedruk imprime seus próprios jornais, jornais

locais de outras editoras, mas também um dos títulos mais

prestigiados da Holanda, Het Financieele Dagblad.

Rodi Rotatiedruk e QIPC-EAE não são estranhos. Então,

quando essa situação foi levantada durante um recente evento

WAN-IFRA em Frankfurt, uma conversa se seguiu que

rapidamente deixou claro que as necessidades de Rodi

Rotatiedruk eram mais amplas do que se pensava inicialmente.

Com o investimento no EAE Print 7 para planejamento de

produção e Print Image (Wobe) para automação do fluxo de

trabalho de pré-impressão, haverá mais estabilidade no

ambiente de produção. Também diminui a possibilidade de erro

humano e aumenta a eficiência do processo de trabalho graças

à automação.

Rodi Rotatiedruk é
automatizado com EAE/WOBE



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. 
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A
Mondi está investindo aproxi-
madamente € 5 milhões em
uma nova instalação de pesqui-
sa e desenvolvimento (P&D)
em Mondi Steinfeld, na Aleman-

ha. Esse investimento apoiará os clientes,
ajudando-os a desenvolver soluções que
atinjam suas metas de sustentabilidade.

A construção da instalação já começou
e, quando concluída, incluirá linhas piloto
para soluções à base de plástico e papel,
desde revestimento, extrusão de filme e
impressão até linhas de envase de vários

produtos. O centro também terá um labo-
ratório analítico e um andar dedicado a
um centro de experiência do cliente, que
oferecerá um ambiente aberto para con-
hecer e colaborar com os clientes em um
estágio inicial no desenvolvimento de no-
vas inovações. O centro de pesquisa e
desenvolvimento abrirá suas portas no fi-
nal de 2023 e complementará outros cen-
tros de pesquisa e desenvolvimento da
Mondi, como os laboratórios de recicla-
gem e segurança alimentar em Frants-
chach, na Áustria.

Fedrigoni e
Mohawk forjam
parceria de
fabricação

O Fedrigoni Group e a Mo-
hawk Fine Papers, Inc. firma-
ram um acordo de fabricação
para expandir o alcance de
seus papéis especiais global-
mente. Os valores fundamen-
tais compartilhados de artesa-
nato, inovação e sustentabili-
dade fazem desta uma opor-
tunidade natural e valiosa pa-
ra ambas as organizações. O
acordo estratégico permitirá à

Fedrigoni expandir sua presença no mercado norte-
americano e consolidar sua posição como uma das lí-
deres mundiais em papéis especiais para embalagens
de luxo, e a Mohawk acelerar seu compromisso e foco
no desenvolvimento de soluções inovadoras e cada
vez mais de alto desempenho  e sustentável.

No âmbito de sua parceria de fabricação, a Fedri-
goni participou do novo financiamento por meio de um
instrumento conversível. O alinhamento entre Mo-
hawk e Fedrigoni tem potencial para formalizar uma
transação estratégica nos próximos anos.

Papel Mitsubishi HiTec
na Fachpack 2022

Na recente Fachpack deste ano,
a fabricante de papéis
especiais Mitsubishi

HiTec Paper apresentou vá-
rias inovações sustentáveis na

área de papéis para embalagens.
Entre outras coisas, a Mitsubishi
está adicionando o BAG WG oti-

mizado com uma nova
substância à sua ampla
gama de papéis de barrei-

ra de barricote. O produto
tem uma gramatura de 49
g/m² e impressiona pela

melhoria das barreiras de va-
por d'água e gordura (KIT nível 12). Devido às suas capaci-
dades otimizadas de selagem a quente, o novo BAG WG,
que também está disponível em 87g, é a alternativa ideal e
sustentável para embalagem em saco de alimentos secos e
gordurosos, bem como não alimentícios.

Com o PACK 70 completamente novo, a Mitsubishi
também introduziu um papel de embalagem para o setor não
alimentar. O papel de 70g é selado a quente, à base de fibra
virgem e serve como uma alternativa ecológica e sustentável
às embalagens plásticas existentes feitas de filmes e lamina-
dos de filme. Pode ser sacos de embalagem para brinque-
dos, cosméticos, peças de reposição, acessórios de artesa-
nato e muito mais.

Mondi investe
em novo
centro de
pesquisa e
desenvol-
vimento
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E
stamos finalmente
começando a ver grandes
marcas assumindo uma
posição real na
sustentabilidade dos

produtos impressos, especificamente
para embalagens. Houve muito
greenwashing ao longo dos anos, mas
muito menos progresso quando se
trata de obrigações de fornecedores e,
especialmente, para provedores de
serviços de impressão (PSPs). Para os
impressores, isso significa que eles
podem tomar suas próprias decisões
sobre oferecer ou não serviços
relacionados à sustentabilidade.
Talvez seja hora de mudar essa
abordagem.

A Proctor and Gamble (P&G), um
dos maiores fornecedores mundiais
de bens de consumo rápido (FMCG),
exige que toda, sim, toda a polpa de
madeira que a empresa fornece
sejam de origem certificada. Eles
especificam uma das três possibilidades de
certificação. Destes, o Forest Stewardship Council
(FSC) é provavelmente o mais conhecido. O FSC foi
fundado em 1994 para melhorar o manejo florestal e
fornecer certificação de cadeia de custódia para
fornecedores de produtos à base de madeira,
incluindo papel e cartão. O Programa para o Endosso
da Certificação Florestal (PEFC) fornece um serviço
semelhante ao FSC, mas é uma organização guarda-
chuva cujos membros são organismos nacionais de
certificação florestal. É maior em termos de
certificação do que o FSC e inclui órgãos nacionais e
internacionais. A Sustainable Forestry Initiative (SFI)
talvez seja menos conhecida na indústria gráfica, mas
seu sistema de gestão florestal foi projetado para
garantir a saúde e a proteção a longo prazo das
florestas e seus ecossistemas.

A P&G também estabeleceu metas de

sustentabilidade que os PSPs devem
conhecer. Até o final de 2022, toda a

celulose usada para as marcas Family Care da P&G,
que incluem desde produtos para bebês e cuidados
pessoais até cuidados com tecidos, terão 75% de
certificação FSC. No final da década, isso aumentará
para 100%. E a P&G espera que 100% das
embalagens à base de fibra sejam feitas de fibra
reciclada até 2023.

A P&G não está sozinha. A Unilever se
comprometeu a reduzir pela metade a quantidade de
plástico virgem usado em embalagens até 2025,
quando também coletará mais embalagens plásticas
do que vende. As embalagens plásticas também serão
projetadas para reutilização, reciclagem ou
compostagem até então. É hora de impressoras e
conversores de embalagens começarem a refinar
essa mensagem. É hora de os impressores comerciais
começarem a olhar para o futuro.

Grandes marcas exigindo
sustentabilidade

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Eles especificam uma das três
possibilidades de certificação.
Destes, o Forest Stewardship

Council (FSC) é 
provavelmente o mais 

conhecido. O FSC foi fundado
em 1994 para melhorar o 

manejo florestal e fornecer 
certificação de cadeia de 

custódia para fornecedores de
produtos à base de madeira,

incluindo papel e cartão.
A Sustainable Forestry 

Initiative (SFI) talvez seja 
menos conhecida na indústria 

gráfica

Este artigo faz parte da série de histórias Verdigris sobre a compreensão do impacto ambiental da impressão. O Projeto Verdigris é apoiado pe-
la Agfa Graphics (www.agfa.com), Digital Dots (http://digitaldots.org), drupa (www.drupa.com), EFI (www.efi.com), Fespa (www. fespa.com), Kodak
(www.kodak.com/go/sustainability), Mondi (www.mondigroup.com/products), Pragati Offset (www.pragati.com), Ricoh (www.ricoh.com), Shimizu
Printing (www.shzpp.co.jp), Splash PR (www.splashpr.co.uk), Unity Publishing (http://unity-publishing.co.uk) e Xeikon (www.xeikon.com).*
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O
concurso "BetterwithLess -
DesignChallenge 2022" convida designers
de todo o mundo a criarem as
embalagens de lixo zero do futuro. Um júri
global de renomados especialistas em

design de embalagens buscará soluções mais leves,
inteligentes e circulares para algumas das
embalagens de consumo mais comuns. O concurso é
organizado por um dos principais produtores de
papelão da Europa, a Metsä Board, que faz parte do
Grupo Metsä.

No futuro, a economia circular guiará todo o
consumo. A necessidade de embalagens continua a
crescer e devemos usar o potencial do design de
maneiras ainda mais inovadoras para respeitar os
recursos do nosso planeta. É preciso reconhecer todo
o ciclo de vida da embalagem, desde seu design
eficiente até sua fácil reciclagem e reutilização
intencional, que se traduz em desperdício zero. É uma
enorme responsabilidade, mas também um brilhante
campo de trabalho para a inovação.

O Desafio de Design "BetterwithLess -

DesignChallenge" convida designers a apresentarem
soluções feitas com materiais recicláveis de fontes
renováveis e incentiva projetos que melhoram a
experiência ao mesmo tempo que reduzem o uso de
recursos e resíduos. O concurso contará com um júri
de classe mundial composto por especialistas em
design de embalagens.

O júri vai premiar os três melhores designers de
embalagens zero resíduos com prémios de 10.000,
3.000 e 2.000 euros. Para os estudantes de design
participantes haverá um prêmio adicional na forma de
um estágio no Centro de Excelência da empresa na
Finlândia. O concurso é encerrado em 1º de dezembro

O Grupo Cordenons, a histórica empresa
italiana que faz parte do Grupo Fedrigoni,
apresentou uma nova identidade de marca
na Packaging Première. A marca
Cordenons, agora mais fresca e com apelo
moderno, torna-se myCordenons e destaca
a forte ligação com os clientes. De fato, os
clientes estão no centro da missão
myCordenons, como seria de esperar de uma empresa que fez da
personalização sua marca registrada e desenvolveu varios
produtos sob medida para marcas de luxo conhecidas.
"meu" vem antes de cada marca e cada nome de produto que
representa extrema personalização. O mesmo conceito que
norteou o novo site e o novo sampler sustentável, myPowerKit.
Feito quase inteiramente de papel e tecido, myPowerKit consiste
em vários mini-livros dedicados a diferentes gamas de papel que
podem ser reorganizados de acordo com as preferências de cada
um. Cada livro também tem um código QR para se aprofundar nos
recursos da web. A ferramenta abriga três almas: myInstinct, que

reúne a oferta mais icônica e exclusiva de
myCordenon e myAgile, com os produtos mais
clássicos, além de myBespoke, a seção
personalizada. Papéis capazes de inspirar e
abrir a mente também através do som: você
pode ouvir suas músicas graças ao alto-falante
do smartphone que faz parte do myPowerkit,
totalmente feito de papel. Essas três

personalidades muito diversas são retratadas pelo artista italiano
Frankie hi-nrg mc, que compilou três playlists disponíveis no novo
perfil myCordenons do Spotify.
O site também introduz uma nova experiência de marca,
explorando a personalidade dos jornais mais interessantes através
de gráficos e animações feitos em uma nova linguagem muito
distinta: na página inicial, o usuário é guiado por uma história
imaginativa e, em seguida, continuando a navegar, você alcança
as informações mais técnicas sobre o produto. Se o cliente se
inspira em tantas soluções incríveis, ele também pode optar por
desenvolver seu próprio papel personalizado.

Nasce myCordenons, "meu" parceiro
para papéis criativos especiais

Metsä Board organiza o concurso
"BetterwithLess - DesignChallenge



Daniel Ilmer

Gerente de Vendas

Internacionais da Asahi

Photoproducts
A Asahi Photopro-

ducts, pioneira no de-
senvolvimento de cha-
pas flexográficas de
fotopolímero, anun-
ciou que Daniel Illmer
se juntará à empresa
como Gerente de Ven-
das Internacionais,
responsável pela

gestão de vendas e recursos de distri-
buição na Europa Oriental, Áustria, Suíça,
Alemanha e além outros países a determi-
nar no futuro. Illmer traz para a Asahi Pho-
toproducts uma forte experiência em ven-
das e desenvolvimento de negócios na re-
gião, incluindo 20 anos em vendas interna-
cionais, onde foi responsável por geren-
ciar, liderar e motivar vendas nas unidades
de negócios de flexografia e serigrafia. Ele
também assumiu toda a responsabilidade
pelo desenvolvimento de negócios nas
áreas de logística, atendimento ao cliente,
planejamento, orçamento e atividades de
previsão para os países administrados.
Em sua nova função, ele se concentrará
no crescimento da participação de merca-
do de chapas de fotopolímero da Asahi
Photoproducts.

Eyal Friedman

Vice-presidente da

Divisão de Gestão de

Produtos SAi
SA Inter-

n a t i o n a l
(SAi), fabri-
cante de so-
luções de
software pa-
ra os merca-
dos de sinali-
zação, im-
pressão digi-

tal, têxtil e maquinaria CNC, a
nomeação de Eyal Friedman
como Vice-Presidente da unida-
de de Gestão de Produto.

Em sua nova função, Fried-
man assumirá a responsabilida-
de pelo software Flexi da SAi
para projetos de sinalização e
exibição e pelo software EnRou-
te CAD/CAM para aplicações
de fresadoras CNC. Nessa
função, ele trabalhará com
clientes, engenheiros internos,
parceiros revendedores e
OEMs para analisar feedback e
desenvolver os melhores produ-
tos da empresa de forma a aten-
der às necessidades específi-
cas de cada usuário.

David Preskett

Vice-presidente de

operações para as regiões

EMEA e APAC na

Kongsberg PCS

A Kongsberg
Precision Cutting
Systems (Kongs-
berg PCS), fabri-
cante de soluções
para acabamento
digital, anunciou
que David Pres-

kett ingressou na empresa como vi-
ce-presidente de operações para as
regiões EMEA e APAC.

Desde agosto, David é res-
ponsável pela gestão da rentabilida-
de comercial, financeira e de supor-
te técnico dos negócios na Europa,
Oriente Médio, África e Ásia-Pacífi-
co.

Baseado no Reino Unido, David
ingressa na Kongsberg PCS vindo
da Canon, onde ocupou cargos de
vendas, marketing e estratégia na
Europa. Anteriormente, ele estava
na indústria de artes gráficas, tra-
balhando por 10 anos na Agfa, tan-
to no Reino Unido quanto na sede
da empresa em Mortsel, Bélgica.

Dennis Siepman

Diretor Global de Sustentabilidade da

Actega
A Actega, fabricante de revesti-

mentos especiais, tintas, adesivos
e compostos de vedação para a
indústria de embalagens, anunciou
a nomeação de Dennis Siepmann
como seu novo Diretor Global de
Sustentabilidade. Esta nomeação
destaca o forte compromisso da
empresa em avançar ainda mais
em sua agenda ambiental, social e
de governança (ESG).

Dennis Siepmann liderará a estratégia para o desenvol-
vimento contínuo e execução das iniciativas de sustentabi-
lidade e ESG da Actega, com foco particular na economia
circular, soluções sustentáveis e o objetivo da Altana de se
tornar uma empresa neutra em relação ao clima até 2025.
Siepmann será responsável por impulsionar a sustentabili-
dade da Actega iniciativas e sua integração em todas as
soluções e operações de tecnologia da empresa.

Carlos Reinoso

Vice-presidente do Simpósio Europeu de

Tecidos
O European Tissue Sympo-

sium (ETS) tem o prazer de anun-
ciar que Carlos Reinoso foi nome-
ado Vice-Presidente com efeito
imediato. Sua incorporação forta-
lece a gestão da indústria de papel
tissue e traz conhecimento espe-
cializado sobre a UE.

Reinoso, mestre em Ciências
Florestais, tem mais de 20 anos de

experiência na indústria do papel e ocupou cargos de in-
fluência em associações industriais, tanto a nível europeu
como nacional. O atual diretor geral da Associação Es-
panhola de Fabricantes de Celulose, Papel e Papelão
(ASPAPEL) trabalhou para a Confederação das Indús-
trias Papeleiras Européias (CEPI) em Bruxelas e é mem-
bro do comitê de direção da CEPI. Também coordena a
Aliança para a Competitividade da Indústria Espanhola e
participa da Confederação Espanhola de Empresários.
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A
B Graphic International (ABG) realizou

recentemente um workshop de treinamento

de 3 dias para sua equipe de vendas global.

O evento, o primeiro em 3 anos devido à

pandemia de Covid-19, destaca a

importância que a ABG atribui ao espírito de 'one team'

e garante que sua equipe de vendas esteja totalmente

familiarizada com os novos desenvolvimentos,

principalmente com nove lançamentos e atualizações

de produtos desde 2020 .

Um total de 40 representantes da equipe global de

vendas da ABG, incluindo os EUA, Espanha, França,

Alemanha e Holanda, reuniram-se na sede do

fabricante de equipamentos de acabamento em

Bridlington-West Yorkshire para saber mais.

informações sobre desenvolvimentos técnicos atuais e

lançamentos de novos produtos programados para os

próximos 12 meses.

ABG monta sua equipe global de vendas

A X-Rite anunciou o eXact 2, um
espectrofotômetro portátil sem contato  de última
geração, desenvolvido para permitir o controle de
fluxo de desenvolvimento de tinta, impressão e
produção de embalagem em um único aparelho. 
Disponível em três modelos: o eXact 2, que pode
capturar medições de cores em substratos de
papel, papelão e papelão corrugado; o eXact 2 Xp para captura
de cores em filme, plástico, folha com branco opaco e outros
substratos exclusivos; e o eXact 2 Plus, que oferece controle
avançado de papel e filme flexível com a capacidade de medir
metamerismo, opacidade e intensidade de cor absoluta e relativa.
O eXact 2 é o primeiro aparelho de medição de cor que se
conecta a um ecossistema completo de ferramentas de software,
incluindo o software InkFormulation, ColorCert Suite para controle
de qualidade de impressão, bibliotecas de cores digitais da
PantoneLIVE, NetProfiler para otimização de dispositivos e a
nova plataforma de gestão de frotas X-Rite Link para uma visão
em tempo real do desempenho do aparelho. 
Usando a tecnologia patenteada e inédita de Mantis de câmera

de alta resolução e uma tela 30% maior, os
operadores do eXact 2 podem localizar de modo
mais preciso uma área de medição, incluindo
opções para ver, ampliar e salvar cada imagem
de amostra de cor para inspeção na tela do
aparelho. Já sua interface de tela sensível ao
toque permite medir e verificar com precisão os

requisitos do cliente duas vezes mais rápido e com maior
precisão. 
O eXact 2 facilita a captura de dados de cores e integra-se
perfeitamente ao ecossistema de software da X-Rite a partir de
especificação de cores, formulação de tintas e software de
controle de qualidade via Wi-Fi. Ferramentas de controle de
processo integradas para o laboratório de fabricante de tinta e
salas de impressão compatíveis com G7, PSO e Japan Color. 
Os recursos de software incorporados incluem o X-Rite
NetProfiler para otimização de aparelhos, o software
InkFormulation, ColorCert Suite para controle de qualidade de
impressão e relatórios, e o PantoneLIVE para especificação e
comunicação de cores digitais. 

Espectrofotômetro com segmentação de vídeo para
os setores de impressão, tinta e embalagem

Indústria e Comunicação Gráfica .

LaPrensaLa    Pre   nsa
OUTUBRO

2022
www.alborum.com
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A Bobst realizou a coletiva
de imprensa anual,
novamente presencial após o
impacto da pandemia, e na
qual anunciou seu mais
recente portfólio de produtos
e serviços para ajudar
empresas de conversão e
proprietários de marcas a se
moverem no novo mundo
das embalagens.

Em 2020, a Bobst revelou
uma visão da indústria
baseada em quatro pilares
principais: conectividade,
digitalização, automação e sustentabilidade e agora a
tornou mais visível. Eventos mundiais recentes
aceleraram a necessidade de integrá-los mais do que
nunca. Agora, esses quatro pilares se tornaram a base,
não apenas da estratégia Bobst, mas de todo o mundo
da embalagem.

"Embora tenha sido impossível prever os eventos
que ocorreram ao redor do mundo nos últimos anos,
como a pandemia, os conflitos globais e suas
consequências para nossa indústria, como escassez
de materiais e mão de obra, conseguimos identificar
corretamente as tendências nas embalagens. indústria
em geral", disse Jean-Pascal Bobst, CEO do Bobst
Group. "Embora essas tendências certamente tenham
acelerado, a Bobst seguiu uma estratégia e construiu
um portfólio de soluções e serviços que permitirão que
os proprietários de marcas e as conversões avancem
mesmo nesse novo ambiente".

Na Bobst, acreditamos que o futuro será marcado
por mais conectividade e proximidade, mais
digitalização e flexibilidade, mais automação e
produtividade, e mais sustentabilidade e
responsabilidade. Ele lembrou que é o 80º aniversário
das primeiras coladoras de pastas BOBST, garantindo
que terminará 2022 melhor do que 2021.

MAIS CONECTIVIDADE E PROXIMIDADE

A Bobst acredita que toda a cadeia de valor da
embalagem pode ser conectada, dando aos
convertedores e proprietários de marcas uma
visibilidade clara do processo de produção.

Essa visão é possibilitada principalmente pelo novo
Bobst Connect, recentemente atualizado, discutido por
Leonard Badet, que fornece soluções digitais para
preparar, produzir, reagir, manter e otimizar o fluxo de

produção de um trabalho. A versão recém-lançada do
Bobst Connect oferece uma ampla variedade de
recursos e funções para ajudar os clientes a otimizar
suas embalagens em todas as etapas. Ao vincular cada
fase do processo, o Bobst Connect melhora a eficiência,
o controle e a percepção dos dados, melhorando a
qualidade e a eficiência em toda a cadeia de valor.

Alcançamos uma excelente experiência de serviço
através da proximidade com os nossos clientes. O novo
Bobst Helpline Essential para máquinas que não podem
se conectar é um serviço de suporte remoto, permitindo
que os clientes acessem uma conexão de alta prioridade
e streaming de vídeo com os especialistas de serviços
técnicos da Bobst para detecção e resolução mais
rápidas dos problemas. Estima-se que cerca de 50%
dos casos possam ser resolvidos em streaming.

Além disso, para melhorar os serviços de logística de
peças, a Bobst está abrindo um novo centro de logística
para as regiões da Europa, Oriente Médio e África
(EMEA). O novo centro EMEA-localizado em Genk,
Bélgica-junta-se aos centros existentes nos EUA e na
Ásia-Pacífico. O centro logístico, com 100.000 peças
para todas as linhas de produtos, permite envios
imediatos e melhorará muito o nível de serviço que
oferecemos aos nossos clientes EMEA com prazos de
entrega mais curtos, graças ao serviço de envio 24
horas por dia, 7 dias por semana.

BOBST baseado em conectividade,
digitalização, automação e sustentabilidade

Jean-Pascal Bobst, CEO do
Bobst Group.
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MAIS DIGITALIZAÇÃO E

FLEXIBILIDADE

Para papelão dobrável, a
Bobst agora anuncia o novo
Accucheck Recipe Editor para
dobradeiras. Quem, de mãos
dadas com Patrick Graberan,
aderiu às novas
funcionalidades do sistema de
inspeção online, introduzido
em 2020, fornecido pela
Accucheck, que permite
verificar minuciosamente os
blanks de papelão quanto a defeitos e garantir total
consistência de qualidade. O novo Editor de Receitas
permite aos usuários criar e editar receitas Accucheck
remotamente com a plataforma Bobst Connect e enviar
essas receitas para vários Accuchecks no chão de
fábrica. Graças aos dados em PDF das ilustrações da
embalagem, esta solução simplifica e encurta
consideravelmente a configuração. Como resultado,
permite maior produtividade na planta, ao mesmo
tempo em que aumenta a qualidade e reduz o
desperdício, limitando a possibilidade de erro humano.

Apresentadas em março, as impressoras de
etiquetas Digital Master 340 e Digital Master 510 All-in-
One da Bobst mudam radicalmente a forma como a
produção de etiquetas é configurada: totalmente
digitalizada diretamente do PDF, com inspeção 100%
em linha em um loop fechado, até o embelezamento
final e acabamento das etiquetas, através de um fluxo
de trabalho unificado.

PAPELÃO ONDULADO
No setor de papelão ondulado, como destacou

Alexander Sara, a nova Expertline -composta pelo
Expercut 1.7 I 2.1 e Expertflex- é uma linha de
conversão de grandes formatos que combina
processos de corte e vinco plano e pós-impressão
flexográfica, ideal para a produção de soluções para o
comércio eletrônico. Oferece grande flexibilidade e está
disponível na versão padrão e espelhada. Com
precisão de registro e registro de impressão, a linha
oferece qualidade de caixa inigualável. A velocidade de
configuração, aliada à tecnologia TooLink garantem a
máxima disponibilidade e produtividade de até 20
milhões de metros quadrados por ano.  Com seu baixo
TCO (custo total de propriedade), é a solução perfeita
para qualquer empresa processar a mais ampla
variedade de casos de comércio eletrônico e FMCG.

No setor de papelão dobrável, a Bobst anuncia o
novo Speedset. Este pacote reduz significativamente
os tempos de troca de trabalho e aumenta a
produtividade. Speedset oferece melhor ergonomia,
como uma tela adicional de 15" no alimentador para
configuração mais rápida do sistema de registro óptico.

Masterline DRO, uma nova
solução de corte e vinco
rotativo que oferece mais
desempenho, mais valor e
equipa as empresas de
conversão da indústria de
papelão ondulado com a
solução mais versátil,
automatizada, conectada e
altamente ergonômica do
mercado; Mastercut 1,65 PER,
cortadora plana capaz de
processar papelão dobrável,
ondulado e litolaminado, de

0,5 mm a 2000 g/m2, ondulado simples ou duplo;
Expertfold 165 e-commerce, um novo dobrador-colador
desenvolvido especificamente para atender a demanda
do comércio varejista digital; e Novafold 50 | 80 | 110,
um novo dobrador-colador para confiabilidade e
desempenho garantidos.

MAIS SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE

Bobst - junto com seus parceiros - continua a fazer
grandes progressos. Como parte da iniciativa CEFLEX
(Economia Circular para Embalagens Flexíveis), eles
introduziram recentemente uma solução de
embalagem flexível de alta barreira projetada para
oferecer reciclabilidade: um novo polipropileno
reciclado metalizado (rPP) de alta barreira, material
único e alta barreira bolsa feita de impressão
flexográfica. É a primeira bolsa de superfície impressa
com barreira do mercado, produzida com material
reciclado de rPP doméstico.

Eles estão trabalhando em uma solução de
embalagem compostável doméstica em colaboração
com a Tipa - uma desenvolvedora especializada em
embalagens sustentáveis - e uma reciclada, de alta
barreira e baseada em papel chamada FiberCycle.
Este último faz parte da oneBARRIER, uma família de
novas soluções alternativas e sustentáveis que a Bobst
está desenvolvendo com seus parceiros.

Com o consórcio intersetorial R-Cycle e sua missão
de garantir a rastreabilidade de plásticos de uso único
por meio do Digital Product Passports (DPP), a Bobst
concluiu um projeto piloto em seu Manchester
Competence Center, onde uma máquina de
demonstração está pronta para o R-Cycle. Este projeto
será agora estendido a outras linhas de produtos
(Revestimento, Laminação, Impressão Flexo em
Tambor Central, Impressão em Rotogravura).

Jean-Pascal Bobst, CEO do Bobst Group, concluiu:
"Embora ninguém duvide que os desafios que
enfrentamos hoje no mundo da embalagem são
maiores e mais diversificados do que nunca, na Bobst
sabemos que temos o portfólio, serviços e parcerias
para ajudar a converter negócios e proprietários de
marcas a enfrentá-los com sucesso.
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A XSYS anuncia uma nova versão da tecnologia de

microestrutura de superfície ThermoFlexX Woodpecker

que permite velocidades de imagem mais altas de cha-

pas flexográficas de ponto plano para tintas brancas

padrão. Estendendo a família Woodpecker Thermo-

FlexX de monitores de superfície de alta frequência, o

Nevis foi desenvolvido especificamente para imprimir

com tintas brancas em substratos baseados em filme.

Como uma solução de triagem simples, aberta e efi-

caz, Woodpecker Nevis tem o potencial de economizar

em tinta branca

cara, ao mesmo

tempo em que

fornece mais con-

traste e cores

aprimoradas na

impressão de embalagens flexíveis. Agora disponível

comercialmente, é a mais recente adição ao portfólio da

Woodpecker, que também inclui opções Sharp, Nano e

Replay para leitores de placas ThermoFlexX TFxX.

D
esde as suas primeiras edições, os prémios

nacionais ARCAPACK centram-se no as-

pecto mais importante de um contentor, O

DESIGN. Para que um produto tenha su-

cesso, ele deve ter a melhor embalagem,

que seja capaz de transmitir as qualidades do produto,

preservando sua conservação, diferenciando-se da

concorrência e atraindo o consumidor. O design é, as-

sim, o principal fator para atingir os objetivos e o suces-

so de um contentor, sem descurar a qualidade de pro-

dução que, no nosso país, graças a uma indústria sóli-

da e comprometida com a inovação e a excelência,

sempre esteve na vanguarda. alta.

Os prémios ARCAPACK realizam-se há 4 edições

com a principal missão de valorizar a excelência do de-

sign de embalagens em Espanha e Portugal, sempre

sob os exigentes padrões da Veredictas Internacional.

Os prêmios ARCAPACK atendem aos requisitos es-

senciais na gestão da reputação de marcas de usuá-

rios, empresas produtoras de embalagens e designers.

Para que isso seja possível, é fundamental que os

prêmios sejam abertos a todos os atores setoriais, or-

ganizações, clusters, centros de promoção, asso-

ciações profissionais e mídia especializada, sem ex-

clusões. Na ARCAPACK trabalhamos de portas aber-

tas a todas as organizações e meios de comunicação

do setor, sem vetos ou condicionantes. Se uma organi-

zação compartilha os valores e a missão da ARCA-

PACK, é bem-vinda. Os prêmios ARCAPACK não são

de nenhuma organização em particular, são os prêmios

para todo o setor de embalagens na Espanha e em

Portugal. Graças a esta filosofia, hoje os ARCAPACK

são os prémios de design de embalagens com maior

apoio do setor em Espanha e Portugal.

Outro fator fundamental é garantir a máxima divul-

gação da excelência dos trabalhos premiados, para is-

so é importante contar com todos os meios especializa-

dos e que a divulgação do prêmio não se limite a um

meio ou a uma feira. A divulgação e o merecido recon-

hecimento dos participantes devem ser assegurados

para responder aos objetivos dos participantes e dos

seus clientes.

Por outro lado, o valor do prémio ARCAPACK as-

senta fundamentalmente na credibilidade dos membros

do júri e na transparência no processo de votação das

obras. O Júri deve ser composto exclusivamente por

representantes designados por organizações profissio-

nais e pela imprensa especializada, sem membros de-

signados pela organização que, no ARCAPACK, se li-

mita a auditar o processo de avaliação. E, claro, nen-

hum membro do júri jamais pôde ser vinculado a um

trabalho participante, pois isso seria uma afronta à con-

fiança e aos direitos dos demais participantes.

Nos júris da Veredictas Internacional, o júri é total-

mente soberano e não atende aos interesses da mídia,

agentes setoriais, patrocinadores ou feirantes. O júri

apenas avalia as obras sem dados do autor e emite o

veredicto de forma soberana.

As candidaturas submetidas ao ARCAPACK 2022

correspondem a obras concebidas e/ou produzidas nos

anos de 2021 e 2022 em Espanha e Portugal. O perío-

do de inscrição foi de 20 de junho a 30 de setembro.

A porta para o maior mercado de embalagens de lín-

gua espanhola. As obras vencedoras do ARCAPACK

DE ORO são convidadas gratuitamente a participar do

LATAMPACK International Awards, o mais importante

prêmio de embalagens da América Latina, a entrada

para o maior mercado de embalagens em espanhol.

ARCAPACK 2022 inscrições encerradas.

Os Prémios Nacionais de Design de
Embalagem de Espanha e Portugal

XSYS apresenta Woodpecker Nevis



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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Equipe Two Sides Brasil 

O
impacto no meio ambiente causado por
materiais descartados pelo ser humano
atingiu níveis críticos. Há agora uma
necessidade maior do que nunca de que
as embalagens sejam sustentáveis ao

longo de seu ciclo de vida. As embalagens devem
incorporar o eco-design já no início da sua produção,
usar matérias-primas de origem responsável e ser
fabricadas utilizando processos efi cientes e baseados
em energia renovável. As embalagens devem ser
reutilizadas sempre que possível ou recicladas. Ao fi
nal de sua vida útil, quando não for mais possível
reutilizá-las nem reciclá-las, devem ser biodegradáveis

As embalagens de papel são parte da solução. Elas
são feitas de fi bras de madeira, matéria-prima
renovável.

Também podem ser usadas fi bras alternativas,
como bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo. Além
disso, são muito recicladas e biodegradáveis.

A ESCOLHA SUSTENTÁVEL

No Brasil e em toda a América Latina, as árvores
usadas para extração da fi bra virgem de celulose são
cultivadas especialmente para essa finalidade. Todos
os dias são cultivadas, na região, milhões de novas
árvores para a produção de papel, cartão e papelão.

Papel, cartão e papelão estão entre os materiais
mais reciclados em todo o mundo. A taxa de
reciclagem chega a 70% no Brasil.1 Na Argentina 55%
da matéria-prima para sua fabricação vem de papéis
que foram reciclados.2 Em 2018, a taxa europeia de
reciclagem de papel e papelão foi de 83% - a maior
entre todos os materiais de embalagem.

As fibras de celulose têm sido recicladas e
reutilizadas 3,8 vezes em média.3 No entanto, estudos
mostram que esse ciclo pode ser muito expandido. Em
condições de laboratório, as fi bras chegaram a ser
recicladas satisfatoriamente até 25 vezes.4

PROTEÇÃO DO PRODUTO

A embalagem desempenha um papel essencial na
minimização dos danos e na extensão da vida útil de
um produto. Sem a devida embalagem mais produtos
são perdidos, desperdiçando-se os recursos
utilizados para a sua produção, o que impacta
negativamente o meio ambiente

A pandemia global teve uma enorme infl uência na
maneira como os consumidores compram e como
marcas e varejistas vendem seus produtos. À medida
que as compras on-line cresceram muito - desde
mantimentos até artigos de luxo - a demanda por
embalagens de transporte também aumentou signifi
cativamente. As vendas mundiais por e-commerce
cresceram 16% em 2020 e essa taxa deve subir para
22% ao ano até 2023.5

Existem muitos tipos diferentes de embalagens de
papel, utilizadas e adequadas tanto para embalagens
de produtos quanto para o transporte. Exemplos
incluem: 

l Caixas de papelão ondulado: são tipicamente
usadas para a movimentação de mercadorias em
grandes volumes e para delivery. A estrutura do
papelão ondulado (ou corrugado) é muito eficiente na
relação entre sua resistência e seu peso. Isso
significa que essas caixas oferecem alta proteção
com o dispêndio de pouca matéria-prima. No Brasil,
67% das embalagens de papelão ondulado são feitas
a partir de materiais reciclados e 87% delas são
recicladas após seu uso.6 

l Caixas de cartão: são muito versáteis e
amplamente utilizadas para conter e proteger os mais
diferentes produtos, desde alimentos e medicamentos
até itens de luxo como perfume e uísque. Caixas de
cartão oferecem uma excelente combinação de
proteção de produtos, estrutura leve e uma ótima
superfície para impressão

EEmmbbaallaaggeemm  ddee  ppaappeell..  
A escolha natural
Embalagens bem projetadas, produzidas efi cientemente, adequadamente utilizadas e descartadas de forma correta,
proporcionam múltiplos benefícios. São essenciais para prevenir danos ao produto e podem ajudar a prolongar a sua
vida útil. Ajudam a melhorar a efi ciência na cadeia de suprimentos e fornecem acesso seguro e conveniente às
mercadorias. As embalagens comunicam informações vitais ao cliente, proporcionando uma ótima experiência para
aqueles que recebem presentes ou itens de luxo. No entanto, escolhas ruins de materiais podem prejudicar tanto as
marcas quanto o planeta.
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A Sibress acaba de lançar o novo dispositivo
de medição móvel FADS3D para análise
bidimensional e tridimensional de chapas
flexográficas. Esta última inovação da Sibress
também pode ser usada no modo
semiautomático para medir chapas de impressão de
fotopolímero com fundo metálico (chapas tipográficas).
Implantável em qualquer lugar e fácil de usar, o Sibress
FADS3D é uma solução de medição inovadora que combina
recursos abrangentes em um pacote excepcionalmente
compacto.
O FADS3D usa uma câmera de alta resolução para capturar a
superfície, bem como as seções embutidas dos pontos e sua
base na placa flexográfica. Além das funções de medição de

placa padrão, o instrumento permite medições
de profundidade precisas com base em
imagens digitais capturadas usando Z-stack
(empilhamento de foco). Na prática, isso
significa que o Sibress FADS3D também é

capaz de medir com precisão o relevo de chapas flexográficas
com profundidade superior a 1350 µm. O incremento por
disparo/camada é inferior a 5 µm quando medido no eixo Z.
O novo instrumento de medição Sibress produz imagens
nítidas desde a superfície da placa até as profundidades
intermediárias dos pontos de meio-tom e áreas da imagem. Em
outras palavras, tudo, desde as superfícies dos pontos até as
áreas de base das placas, pode ser verificado visualmente no
software Versatile@flex usando a mesma imagem.

l Caixas de bebidas: estruturas de papel e cartão
em várias camadas são cada vez mais usadas para
embalar uma ampla gama de líquidos. O maior
mercado para essas caixas tem sido alimentos como
sopas e bebidas (leite e sucos). Mas varejistas e
proprietários de marcas têm ampliado o seu uso para
embalar outros líquidos como detergentes, por exemplo

l Sacos para alimentos secos e rações:

alimentos secos vêm sendo embalados em sacos de
papel monomaterial, não revestidos, há décadas.
Apesar da simplicidade deste tipo de embalagem,
existem várias razões para que continuem a ser usadas

Estes sacos são fortes, fáceis e rápidos de encher,
empilháveis em paletes, totalmente recicláveis (sem
plástico), totalmente biodegradáveis, econômicos e
atraentes

l Sacos de papel para delivery por correio: a
alternativa de papel tem benefícios ambientais
significativos. Uma Análise de Ciclo de Vida publicada
em 2020 concluiu que a pegada de carbono de um
saco de correio de papel virgem foi significativamente
menor do que as alternativas à base de plástico.7

l Sacos de papel industrial: resistentes e
duráveis, permitem que produtos de até 25kg sejam
embalados com segurança. Papéis feitos
especificamente para este fim utilizam fibras de celulose
longas e fortes

PREFERIDA PELOS CONSUMIDORES
O uso de embalagens sustentáveis ajuda as marcas

a se conectarem positivamente com os consumidores
Uma pesquisa de 2021 constatou que os

consumidores brasileiros estão adaptando seus
comportamentos de compra para refletir a mudança das
preferências ambientais

54% preferem embalagens de papel por serem
melhores para o meio ambiente. 43% acreditam que o
indivíduo tem mais responsabilidade de garantir a
redução do uso de embalagens não recicláveis que o
governo, fabricantes ou varejistas. 58% considerariam
evitar um varejista se soubessem que ele não está
ativamente tentando reduzir o uso de embalagens
plásticas não recicláveis.8

Em outro estudo recente, 75% dos consumidores
europeus dizem que o impacto ambiental das
embalagens de um produto afeta seu processo de
tomada de decisão. 77% disseram que pagariam mais
por um produto se viesse em embalagens mais
sustentáveis, com um em cada cinco dispostos a pagar
adicionais 10% ou mais.9

A embalagem de papel é feita a partir de materiais
renováveis. É durável, atraente, reciclável e
biodegradável

É um componente essencial da economia circular
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A HP apresentou hoje a HP PageWide T700i
Press, uma nova plataforma digital de 1,7 m alimenta-
da pela web que ajuda as impressoras a obter maior
eficiência operacional para produção de alto volume
de aplicações de laminação digital de face única, pa-
pelão ondulado e web.

Espera-se que a impressora HP PageWide T700i
esteja disponível para instalação no final de 2023 e
seja configurável para atender às necessidades es-
pecíficas do cliente e do mercado e inclui uma varie-
dade de opções em linha para desenrolamento ma-
nual ou contínuo, preparação, envernizamento e en-
trega em bobina e formato de folha. As configurações
selecionadas poderão atingir 300 m/min. com a tec-
nologia de jato de tinta térmica de passagem única da
HP e tintas à base de água para impressão de emba-

lagens que podem ser recicladas, contribuindo para
as metas de economia circular do fabricante.

Essa nova impressora digital permite aumentar a
capacidade da planta e reduzir os custos de fabri-
cação, ao mesmo tempo em que permite que as im-
pressoras imprimam com tempos de resposta signifi-
cativamente mais rápidos e menos requisitos de
quantidade mínima de pedidos para otimizar os esto-
ques. Isso permite ganhar capacidade para im-
pressão analógica em tiragens mais longas1. Para im-
pressoras que enfrentam uma pressão crescente na
cadeia de suprimentos, esta impressora representa
uma tremenda oportunidade para o crescimento dos
negócios, permitindo maior lucratividade, maior versa-
tilidade de produção e soluções de embalagem mais
sustentáveis.

A
Siegwerk, um dos principais fornecedores
mundiais de tintas de impressão e revesti-
mentos para aplicações de embalagens e ró-
tulos, anunciou que sua série de tintas para
embalagens UniNATURE ganhou o Packa-

ging Europe's Sustainability Awards 2022. A solução de
tinta sustentável com alto conteúdo biorrenovável não
foi apenas selecionada como o vencedor na categoria
"Materiais Renováveis", mas também como a "Ino-
vação Mais Sustentável" entre as 360 inscrições de to-
da a cadeia global de valor de embalagens. Todos os
vencedores das categorias de inovações e iniciativas
comercializadas do Sustainability Awards 2022 foram
anunciados em 13 de setembro de 2022 no Sustainable
Packaging Summit em Lisboa, Portugal.

O UniNATURE incorpora até 50% de teor de carbo-
no renovável, que é até nove vezes mais em compa-
ração com as tintas à base de água padrão e, portanto,
oferece uma alternativa ecológica às tintas convencio-
nais sem afetar a reciclabilidade das tintas, embala-
gens de papel e papelão e, ao mesmo tempo, contribui
para a redução de microplásticos nas tintas. Uma com-

binação de resinas naturais e convencionais, de monô-
meros de origem biológica, permite que os clientes mu-
dem rapidamente para o UniNATURE, pois não são ne-
cessários ajustes nos processos existentes, como velo-
cidade e correspondência de cores. UniNATURE é
aplicável a muitas aplicações de papel e cartão, incluin-
do caixas de papelão ondulado, bandejas e displays,
embalagens de fast food, sacos e sacolas, bem como
copos e embalagens. É compatível com várias apli-
cações de impressão e atende aos mais altos padrões
regulatórios e de mercado.

Siegwerk vence os Prêmios de Sustentabilidade 2022

HP apresenta
a impressora
HP PageWide
T700i para
caixas
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Equipe Two Sides Brasil 

Da icônica garrafa de ketchup Heinz aos kits de

teste da COVID-19, destacamos as últimas inovações

em embalagens de celulose, papel e fibras de madeira

KETCHUP HEINZ EM EMBALAGEM DE PAPEL

A garrafa de molho

de tomate Heinz pode

estar prestes a

receber um upgrade,

passando de vidro

para papel. Uma das

embalagens mais

icônicas do mundo

está passando por um

processo de

desenvolvimento para

se tornar uma garrafa

mais renovável e

reciclável,

acompanhando a tendência global de embalagens

sustentáveis.

A Heinz se uniu à Pulpex1, empresa de embalagens

que criou a garrafa de uísque Johnnie Walker, para

desenvolver um dispenser feito de celulose de madeira

100% de origem sustentável. Se for bem-sucedida, a

Heinz Tomato Ketchup será uma das maiores marcas

a mudar de embalagens de vidro para papel - um

movimento que incentivará mais marcas e empresas a

seguir a tendência.

"Acreditamos que o espaço para embalagens

baseadas em papel é enorme", disse o CEO da

Pulpex, Scott Winston, "e quando marcas globais como

a Heinz adotam esse tipo de tecnologia inovadora, é

uma boa notícia para todos".

TESTES DA COVID-19 SUSTENTÁVEIS

No auge da pandemia, é compreensível que a

sustentabilidade

estivesse baixa na

lista de prioridades

para a maioria das

pessoas. Mas

agora que o pior

parece ter passado,

os holofotes estão

focados sobre a

quantidade de plástico usada nos kits de teste da

COVID-19. Com o kit de teste médio contendo 10

gramas de plástico, milhares de toneladas de resíduos

não recicláveis estão sendo enviadas para aterros

sanitários em todo o mundo, por isso os designers

estão procurando soluções mais sustentáveis.

Uma solução pode ser o Eco-Flo, um teste rápido

que é biodegradável e reciclável2. Feito de polpa de

papel, o teste consiste em uma única peça que se abre

para receber a saliva do usuário e é fechada em

seguida. O resultado é exibido em 15 minutos.

Embora o kit ainda esteja sendo desenvolvido e

possa levar meses ou anos até que esteja disponível ao

público, a iniciativa mostra que a sustentabilidade agora

é uma consideração fundamental em todos os aspectos

de nossas vidas. "Não podemos salvar a vida das

pessoas eprejudicá-las mais tarde com o aquecimento

global", diz Jo Barnard, fundadora e diretora criativa do

estúdio de design Morrama. "Sabemos que essas

coisas acontecem, então vamos estar preparados para

elas da próxima vez".

UVAS PROMISSORAS

O Ocado se tornou o primeiro supermercado do

Reino Unido a vender vinho embalado em uma garrafa

de papel3. Feito pela marca de vinho sustentável When

In Rome, a garrafa de papel 94% reciclado tem uma

pegada de carbono seis vezes menor que a de uma

garrafa de vidro de uso único. Com a produção de vidro

usando uma enorme quantidade de energia, o custo de

uma garrafa tradicional está aumentando rapidamente e

cada vez mais empresas estão olhando para as

garrafas de papel como uma alternativa.

"Um grande vinho não precisa vir em garrafas de

vidro", diz Rob Malin, fundador da When In Rome. "Se

você está bebendo de uma garrafa de vidro ou de uma

garrafa de papel, a qualidade do vinho não é

impactada."

Os novos heróis da embalagem
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Um artigo de pesquisa
científica revisado por pares
publicado em 25 de junho no
Sensors, um jornal da MDPI,
descobriu que, em
comparação com o vinco
convencional realizado por
corte analógico plano, a
tecnologia de vinco DART
patenteada da Highcon
preserva melhor as
propriedades mecânicas
características inerentes do
papelão ondulado, mantendo
uma alta qualidade de
embalagem.

Os pesquisadores mediram
uma ampla gama de
parâmetros em placas
dobradas com um cortador
analógico e um sistema de
corte digital Highcon. As
medições foram feitas em
áreas do tabuleiro que
estavam enrugadas e sem rugas, bem como em
caixas cheias.

As principais descobertas incluíram:
o Menos danos ao substrato e maior

repetibilidade - A tecnologia digital da
Highcon é repetível e causa muito
menos danos à estrutura do papelão
ondulado do que a tecnologia analógica.

o Força de compressão aumentada -
As linhas de dobra digital reduzem a
força de compressão da caixa em menor
grau do que as linhas de dobra
analógica

o Maior resistência da caixa - As
linhas de dobra digital são mais fortes
em comparação com as analógicas. A
tecnologia digital não tritura o papelão
ondulado, o que permite maior
capacidade de carga

o Maior sustentabilidade: Highcon
permite o uso de papelão ondulado mais
leve, economizando substrato. A caixa
dobrada digitalmente da Highcon com
gramatura 10% mais leve foi
considerada mais forte do que a caixa
dobrada analógica, implicando em uma

economia potencial de caixa de pelo menos 10%
sem comprometer a resistência da caixa.

A única coisa a lembrar quando se bebe vinho de
uma garrafa de papel é não colocá-la em um balde de
gelo. "Vai ficar encharcada", diz Malin. "Você precisa
usar um refrigerador seco."

JANELAS MAIS VERDES
A mudança do plástico de uso único para a

embalagem de papel e papelão não se limita apenas
ao mundo do varejo de consumo. Muitas empresas de
varejo estão agora olhando de perto para suas
embalagens e investigando como torná-las mais
sustentáveis.

A Velux, fabricante de janelas, anunciou que trocou
90% das embalagens de  seus produtos para
materiais à base de papel4. A mudança não só
reduzirá a quantidade de embalagens plásticas em
900 toneladas por ano e a  pegada de carbono  em
13% , mas tornará a embalagem muito mais fácil de
descartar.

"Estamos orgulhosos de reduzir significativamente
a quantidade de plástico que usamos para embalar e
proteger nossas janelas.", disse Tina Mayn, vice-
presidente sênior do Grupo Velux. "É um passo
importante para alcançar nossas metas de
sustentabilidade."

Investigação independente sobre a 
Fenda Highcon sem Esmagamento



www.alborum.com


https://twitter.com/alborum_news
https://www.facebook.com/revistalaprensa
https://www.linkedin.com/company/alborum
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Eye Graphic investe na
tecnologia Crystal da Esko

Uma das principais empresas flexográficas da Malásia, a

Eye Graphic Sdn. Bhd., investiu na mais recente tecnologia

Crystal da Esko para melhorar a qualidade da chapa e aumen-

tar a produtividade como parte de um programa de crescimen-

to contínuo.

A loja de comércio de pré-mídia, que foi a primeira empresa

na Malásia a obter a certificação HD Flexo da Esko, tornou-se

a primeira no segmento de lojas de comércio da ASEAN a ins-

talar um CDI Crystal 5080 XPS em suas instalações de Pe-

nang, fornecendo um fluxo de trabalho de produção de chapas

consolidado e totalmente automatizado que oferece melhor

qualidade de chapa e maior estabilidade de produção.

O Esko CDI Crystal 5080 XPS pode ser operado com um

único toque usando uma interface de tela intuitiva e permite

operação autônoma. Está equipado com Optics 100 V3, mais

um desenvolvimento óptico exclusivo da plataforma Esko, que

combina a melhor qualidade de imagem da categoria com pro-

dutividade ideal. A premiada tecnologia XPS Crystal da Esko

combina a exposição UV principal e traseira, usando LEDs que

sempre emitem uma luz UV constante, ao contrário dos qua-

dros de exposição tradicionais, que usam lâmpadas com saída

flutuante.

Esko e GMG anunciam
parceria tecnológica

Esko  e GMG fizeram uma parceria para fornecer uma nova

conexão entre a solução de criação de perfis e previsão de co-

res da GMG, o GMG OpenColor, e o software de edição de

pré-impressão nativo da Esko, o ArtPro+. O conector será

lançado em novembro de 2022. 

Criando um processo de conversão de cores mais fluido e

eficiente para empresas de embalagens e etiquetas, lojas co-

merciais e empresas de pré-mídia, o novo ArtPro+ GMG Open-

Color Connector melhora a conectividade e a troca de dados

entre as duas soluções. Essa integração garante o processa-

mento ininterrupto de arquivos e a conversão de cores, sem

perda dos metadados essenciais entre os sistemas.

Nova versão dos
softwares da Esko
conecta a
transformação digital
ao sucesso
corporativo

A Esko lança a nova versão dos seus softwa-

res, que capacita as empresas a melhorar a for-

ma como trabalham, erradicar o desperdício e

otimizar processos operacionais.

"Inovação e mudança são fatores inerentes a

qualquer empresa do setor de embalagens.

Porém, o maior desafio está em impulsionar e

implementar essas inovações", disse Jan De

Roeck, Director of Marketing, Industry Relations

and Strategy da Esko

A versão 22.07 inclui diversos novos recur-

sos, como:

l Inspeção para etiquetas impressas digital-

mente - uma nova e completa solução de ins-

peção de impressão para etiquetas impressas

digitalmente;

l AVT AutoSet para embalagens - configu-

rações inéditas de inspeção de impressão auto-

matizada para máxima eficiência e produtivida-

de;

l Solvent Saver no Flexo Engine - reduz em

até 20% a quantidade de solventes utilizados na

produção flexográfica;

l Cape Pack - a primeira solução do merca-

do a oferecer fluxos de trabalho baseados em

nuvem para otimização logística e de pallets;

l Automated Packshots - gera imagens hi-

per-realistas de embalagens, com ferramentas

intuitivas de design 3D que facilitam a renderi-

zação para uso dos clientes;

l ArtPro+ - as novidades incluem suporte à

unidade de impressão e criação de layouts de

repetição contínua, bem como melhorias para

embalagens de papel-cartão e um novo painel

de navegação;

l WebCenter - recursos aprimorados que fa-

cilitam ainda mais o uso e maximizam a produti-

vidade e eficiência;

l ArtiosCAD - novos padrões paramétricos

FEFCO foram adicionados à biblioteca.
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PEFC lança campanha
"Embalagem
Responsável"

PEFC, Associação que promove a gestão sustentável

das florestas, lança a campanha "Embalagem Responsá-

vel" com o objetivo de promover embalagens e embala-

gens provenientes de florestas geridas de forma sus-

tentável e de fontes recicladas.

A iniciativa dirigida a fabricantes, fornecedores, mar-

cas e prescritores torna visível a importância de utilizar

embalagens e embalagens de papel, cartão ou madeira

menos poluentes e mais sustentáveis, e que cumpram os

famosos três Rs: são renováveis, têm origem responsável

e eles são recicláveis.

As embalagens de papel, cartão e madeira, se tiverem

também o certificado PEFC, promovem ativamente a pro-

teção e o uso sustentável das nossas florestas, uma vez

que a certificação florestal garante a origem sustentável e

reciclada das matérias-primas, bem como a sua rastrea-

bilidade. em uma cadeia de suprimentos segura e trans-

parente.

UNITED CAPS
e Mimica se
unem

A UNITED CAPS, fabricante inter-

nacional de tampas e tampas, informa

que sua colaboração exclusiva com a

startup Mimica resultou em uma tam-

pa única e inovadora que marca um

avanço nos rótulos de frescor de alimentos, criando indi-

cadores de frescor acessíveis para tudo. tipo de produtos

perecíveis, desde alimentos a produtos farmacêuticos. O

objetivo é reduzir o desperdício de alimentos e aumentar

a segurança alimentar do consumidor.

O resultado é uma tampa sustentável que consiste em

uma tampa de base e tampa superior UNITED CAPS, o

ativador e gel inventado pela Mimica, uma placa de banda

com sulcos e o rótulo de alumínio superior que se dobra à

medida que o alimento cozinha. 

Produção automatizada de
chapas flexográficas 

A Esko e a Asahi Photoproducts anunciaram que a

CrystalCleanConnect, a linha de produção de chapas fle-

xográficas totalmente automatizada desenvolvida em par-

ceria entre as duas empresas, já está disponível para o

público geral após um ano de sucesso desde que foi apre-

sentada no evento drupa. 

Actega lança tintas UV-LED
ACTExact SafeShield

A Actega, fabricante de revestimentos especiais, tintas, adesivos e

compostos de vedação para a indústria de impressão e embalagem,

apresentou sua nova linha de tintas de baixa migração ACTExact Sa-

feShield UV-LED. As tintas SafeShield UV-LED representam a linha

de produtos mais certificada da Actega até o momento e foram de-

senvolvidas para aplicações de baixa migração, como contato indi-

reto com alimentos, uso em cosméticos ou embalagens nutracêuti-

cas.

Aproveitando a renomada experiência regulatória da Actega, as

tintas ACTExact SafeShield UV-LED foram formuladas de acordo com

os mais rigorosos protocolos e cumprem uma extensa lista de requisitos

regulatórios, tanto internacionais quanto locais.

Testes rigorosos da linha de produtos SafeShield incluem validação de mi-

gração externa por um excelente laboratório de inovação em alimentos. A vali-

dação interna e externa da migração também foi realizada para confirmar a adequação das

tintas para uso de acordo com os requisitos regulatórios.
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A Siegwerk, um dos principais fornecedores
mundiais de tintas de impressão e
revestimentos para aplicações de
embalagens e rótulos, anunciou seu mais
recente desenvolvimento para destintagem
aprimorada, especialmente para
embalagens plásticas rígidas, que agrega valor substancial à
reciclagem mecânica industrial.
Além do primer de destintagem à base de água existente

(oficialmente aprovado pela Association of
Plastic Recyclers (APR)), a Siegwerk agora
oferece um primer de destintagem de cura
UV que é adequado para rótulos sensíveis à
pressão e envolventes, e mangas retráteis de
poliolefina. e materiais à base de poliéster.

Este desenvolvimento fecha uma lacuna, pois agora permite a
impressão em linha de materiais com tinta em uma
configuração de impressora 100% UV-Flexo.

A
X-Rite, a Pantone LLC e a Sun Chemical

anunciam uma nova biblioteca de cores

dependentes para papelão ondulado Eco-

Kraft para PantoneLIVE, um ecossistema de

padrão de cores digital baseado em nuvem. A

nova biblioteca permite que os convertedores definam

padrões de cores Pantone mais factíveis e precisas em

mídias de papelão ondulado feito de materiais

reciclados.

A biblioteca Eco-Kraft está disponível como parte da

assinatura PantoneLIVE Production - Print and

Packaging, e foi desenvolvida usando um substrato Kraft

marrom com um conteúdo reciclado substancialmente

maior do que nas bibliotecas anteriores. O resultado é

uma cor de substrato-base mais precisa. 

Essa nova biblioteca captura a correspondência mais

próxima possível das cores principais do Pantone

Matching System que podem ser produzidas em

substrato Eco-Kraft usando tintas à base de água e

impressão flexográfica.

"Com a adição da biblioteca Eco-Kraft no

PantoneLIVE, as marcas e seus fornecedores de

embalagens agora podem ver como uma cor Pantone

será reproduzida em papelão Eco-Kraft reciclado e obter

recomendações sobre a definição de metas de cores

alcançáveis e realistas para esse substrato de

embalagem sustentável."

"A tendência do mercado para substratos e tintas

mais sustentáveis abriu espaço para a criação de uma

nova biblioteca dependente do PantoneLIVE para o

mercado à base de água", disse Nicolas Betin, líder de

negócios de sustentabilidade global da Sun Chemical.

Com mais de 84.000 opções de cores Pantone para

as principais aplicações de embalagem e impressão, o

PantoneLIVE permite que proprietários de marcas,

designers e impressores se sintam confiantes na

seleção de padrões de cores alcançáveis na produção,

resultando em maior velocidade de lançamento no

mercado e redução de aprovações de impressão,

desperdício e retrabalho.

X-Rite, Pantone e Sun Chemical lançam nova
biblioteca de embalagens para papelão ondulado
Eco-Kraft no PantoneLIVE

Siegwerk apresenta inovação para melhor destintagem



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


com Stripping/ Foil Stamping
YAWA Automatic 

Incorpora 
dispositivos Siemens, 

software Schneider, 
sensores Panasonic, 

sensores OMRON, 
bombas Becker, etc.

Uma máquina  internacional ao alcance de todos

sharedrisk@sharedrisk.es

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es
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