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O
s resultados da pesquisa mostram uma
indústria que, em média, em todo o mundo
está um pouco mais confiante no futuro  do
que quando a última pesquisa foi realizada
em 2019, antes da pandemia. O mercado de

embalagens está mais forte, mas os mercados comer-
cial, editorial e funcional dão sinais de recuperação em
2023. Regionalmente, os níveis de confiança variam, por
exemplo, Ásia e América do Sul esperam melhores ope-
rações em 2023, enquanto a Europa está pessimista por
causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e suas con-
sequências.

O investimento caiu inevitavelmente nos últimos dois
anos, mas tanto gráficas quanto fornecedores relatam
fortes planos de gastos de capital. Sabine Geldermann,
diretora de tecnologias de impressão da Messe Düssel-
dorf, comentou: "Os impressores e fornecedores sabem
que devem inovar para obter sucesso a longo prazo. Os
choques dos últimos dois anos desaceleraram o investi-
mento, mas a pesquisa indica que a indústria espera que
a recuperação comece em 2023. Todas as regiões e
mercados prevêem aumento do investimento no próximo
ano."

As descobertas vêm da oitava pesquisa online Global
Trends, quando mais de 500 tomadores de decisão sê-
nior de provedores de serviços de impressão e fabrican-
tes/fornecedores de máquinas em todo o mundo con-
cluíram uma pesquisa ampliada na primavera de 2022. A
pesquisa foi conduzida pelos parceiros de comissiona-
mento Printfuture (Reino Unido) e Wissler & Partner
(Suíça) em nome da drupa.

A CONFIANÇA DEPENDE DO MERCADO E DA REGIÃO

Globalmente, 18% mais impressores descreveram a
situação financeira de suas empresas como 'boa' em
comparação com aqueles que a relataram como 'ruim'.
Para fornecedores, o saldo líquido positivo foi ainda
maior, de 32%. Como sempre, a confiança varia entre re-
giões e mercados. O mercado de embalagens prospera
com a edição e o comércio enfrentando mudanças es-
truturais devido à digitalização, mas com sinais de reto-
mada da confiança. Regionalmente, o quadro é mistura-
do com a Europa claramente preocupada com as conse-
quências da guerra Rússia-Ucrânia, mas outros, por
exemplo, Ásia e América do Sul e Central, esperam que
o comércio se recupere ainda mais em 2023, à medida
que o ímpeto econômico pós-pandemia aumenta.
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VOLUME DE IMPRESSÃO E PLANOS DE INVESTIMENTO

A análise do volume de impressão de 2022 por tipo de
impressora mostra um declínio contínuo no consumo de
folhas entre as impressoras comerciais, acompanhado
por aumentos entre as impressoras de embalagens. Os
volumes flexográficos continuam a acelerar para impres-
soras de embalagens, enquanto todos os mercados rela-
taram volumes crescentes com toner digital colorido em
folhas soltas e publicação em cores com alimentação por
rolo a jato de tinta digital.

8º relatório de tendências globais da drupa

A indústria gráfica mostra resiliência

diante dos desafios globais

Investimentos de capital 2022 -

Impressoras globalmente e por meio 

Volume de impressão em 2022 por tecnologia

drupa. 

Barômetro das impressoras confiança econômica em 2022 por região



A Canon Europe
está empenhada em
ajudar os criadores a
dar vida à sua criativida-
de em cada imagem, ví-
deo ou impressão. Para
reforçar esta missão e
incentivar a troca de
competências e ideias
entre os utilizadores da
Canon, a marca lançou
o "Canon Club", um programa de adesão com uma
plataforma comunitária para criativos afins, onde os
membros podem aprender, explorar e inspirar-se em
outros criadores da Canon enquanto acessam benefí-
cios exclusivos. O Canon Club já conta com uma co-
munidade participativa de mais de 11.000 membros.

Ao fazer login pela primeira vez, os usuários en-
contrarão uma página inicial personalizada no estilo
de mídia social, selecionada com base em seus inte-

resses e habilidades. A
página da conta inclui
grupos de tendências e
desafios, uma galeria de
inspiração, aplicativos
recomendados, artigos
ou conteúdo exclusivo
do Canon Club e um re-
sumo dos benefícios
ganhos. Os membros
podem compartilhar di-

cas e ideias uns com os outros, fazer perguntas e ob-
ter conselhos dos Embaixadores da Canon por meio
de sessões de perguntas e respostas e tutoriais.

Seguindo suas áreas de interesse e gêneros mais
populares, os membros também podem ingressar em
grupos existentes ou criar seus próprios. Desafios pe-
riódicos dão à comunidade a chance de votar em um
vencedor, apreciar o trabalho de outras pessoas e au-
mentar a confiança nas habilidades técnicas.
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Apesar do declínio
ativo no volume de off-
set plana nos mercados
comerciais, esse foi o ti-
po de impressora mais
popular para investi-
mento em 2023 em to-
dos os mercados, exce-
to embalagens, onde a
Flexo liderou, seguida
pela plana. A cor da fol-
ha cortada do toner digi-
tal foi o segundo alvo mais popular para todos os outros
mercados. O equipamento de acabamento é o segundo
alvo de investimento mais popular depois das novas im-
pressoras.

WEB-TO-PRINT
Embora entre 2014 e 2019 não tenha havido pratica-

mente nenhum aumento na proporção de faturamento
obtido por instalações do Web-to-Print, nos últimos dois
anos a proporção obtida pelo Web-to-Print disparou pa-
ra aqueles com tais instalações. Globalmente, desde
2019 houve um aumento de 17% do faturamento para
26% e esse aumento significativo se reflete em graus va-
riados em todos os mercados.

PRESSÕES SOCIOECONÔMICAS E O MERCADO
ECONÔMICO GLOBAL

As pressões socioeconômicas estão tendo um gran-

de impacto em todo o
mundo, embora sua in-
fluência varie entre as
regiões. Por exemplo,
62% dos impressores
na Ásia escolheram as
pandemias como a
maior ameaça, enquan-
to na Europa isso foi es-
colhido por 51%. E en-
quanto 32% dos im-
pressores europeus es-

colheram Physical Wars, isso foi escolhido por apenas
6% dos impressores da América do Sul e Central. Em
vez disso, 58% deles escolheram a ameaça de recessão
econômica. Richard Gray, COO da Printfuture, declarou:
"As pressões socioeconômicas estão se tornando mais
importantes tanto para as gráficas quanto para os forne-
cedores, tanto que 59% as consideram tão ou mais im-
portantes do que as pressões do mercado de im-
pressão".

O mercado econômico global experimentou mais
choques nos últimos dois anos do que em qualquer ou-
tro momento desde a Segunda Guerra Mundial. No en-
tanto, esta pesquisa mostra que a impressão continua
sendo um meio central de comunicação em todos os
mercados e regiões e que, embora tempos difíceis se
avizinham, a indústria tem confiança e determinação pa-
ra ter sucesso. Um investimento estratégico inteligente
garantirá que as gráficas e seus fornecedores prospe-
rem.

Objetivos de investimento em tecnologias de impressão em 2023 

- Globalmente e por mercado

Canon lança o "Clube Canon"



Entre mais de cem propostas recebidas de escolas

de todo o país, a Direção Executiva Nacional, numa

"prova cega", escolheu o trabalho de Italo Brunoro Gat-

ti, de 17 anos, que frequenta o 2º ano do curso de Téc-

nico de Design de Comunicação Gráfica da Escola Pro-

fissional Val do Rio, que se destacou por ter utilizado,

numa composição gráfica bem conseguida, um elemen-

to associado às indústrias representadas pela API-

GRAF, para transmitir a mensagem de boas festas.

O postal foi enviado por correio a todos os associa-

dos da APIGRAF, bem como a diversas entidades pú-

blicas e privadas com que nos relacionamos.

A
cargo do Instituto de História

Contemporânea da Universi-

dade Nova de Lisboa, o par-

ceiro da APIGRAF neste pro-

jeto, e 170 anos depois da

criação da Sociedade de Soc-

corros dos Typographos Portuenses e da

Associação Typographica Lisbonense, re-

alizou-se na Biblioteca Nacional de Portu-

gal um seminário destinado a discutir o pa-

pel das indústrias gráficas no mundo con-

temporâneo, dando início oficial às come-

morações da efeméride.

Tendo como objetivos principais, por

um lado, evidenciar a importância da nos-

sa indústria na economia e desenvolvi-

mento social do nosso país e, por outro, fa-

zer a história inédita do movimento asso-

ciativo gráfico desde os seus primórdios,

em 1852, até à APIGRAF contemporânea,

as comemorações culminarão neste ano

2023, no Porto, com uma exposição e

apresentação do livro que está a ser pro-

duzido.
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Concurso Postais Boas Festas 2022

Indústrias gráficas no mundo contemporâneo
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A
PIGRAF Excelência Empresarial 2021 pre-

meia as empresas do setor que se destaca-

ram no ano anterior, contribuindo para evi-

denciar a qualidade e solidez das unidades

empresariais que constituem o setor gráfico

e transformador 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 distinguiram as 12 empresas

que apresentaram melhores resultados, no ano de

2021 (com referência aos balanços do último ano fis-

cal 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, en-

tre outros.

Entrega dos APIGRAF Excelência Empresarial 2021

Grandes Empresas 

RENOVA - FÁBRICA DE PAPEL DO ALMONDA, S.A.
BLOCO GRÁFICA, S.A.
NAVIGATOR TISSUE RÓDÃO, S.A

Médias Empresas

FÁBRICA DE PAPEL E CARTÃO DA ZARRINHA, S.A.
SEBASTIÃO & MARTINS, S.A.
FINIECO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE EMBALAGENS, S.A.

PREMIADOS

Gold 

Silver 

Bronze

Gold 

Silver 

Bronze

Pequenas Empresas

PLÁSTICOS DÃO - SACOS DE PAPEL E PLÁSTICO, LDA.
MY BAG - INDÚSTRIA DE PAPEL, S.A.
SACOPOR - SOCIEDADE DE EMBALAGENS 
E SACOS DE PAPEL, .S.A.

Microempresa Associada

BRAND PAPER - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, LDA
ETIMUR - ETIQUETAS ARTES GRÁFICAS, LDA.
MÁRIO COSTA GOMES, UNIPESSOAL, LDA.

Gold 

Silver 

Bronze

Gold 

Silver 

Bronze
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A
Imprensa Nacional Casa da Moeda foi

agraciada com o APIGRAF Prémio Ino-

vação 2022, uma distinção que realça

uma entidade relacionada com as indús-

trias gráficas e transformadoras do papel

com expressão sensível nessa área.

A INCM destaca-se por ter uma "forte aposta na di-

gitalização e na desmaterialização, não como objeti-

vos em si, mas enquanto fatores que permitem mais

eficácia e eficiência com a máxima segurança. E que,

atento o facto de parte do seu trabalho se refletir na vi-

da de cada cidadão, a todos beneficiam", como referiu

José Manuel Lopes de Castro, Presidente da Direção

da APIGRAF, na cerimónia de entrega do Prémio.

O Presidente da APIGRAF deu dois exemplos que

destacam esta cultura de inovação da galardoada: os

projectos "UniQode", uma tecnologia de alta segu-

rança que combina designadamente impressões com

glitter, hologramas e códigos gráficos, e o "Papel Se-

creto", para desenvolvimento de chips (sem silício) im-

pressos em papel, visando o aumento da segurança e

da rastreabilidade de pessoas, atos, bens e documen-

tos.

Por outro lado, os investimentos em autenticação,

rastreabilidade e proteção da marca, que incluiem a

impressão em offset de segurança de selos e docu-

mentos de segurança, ou a criação de um algoritmo

para implementação em diferentes plataformas de ve-

rificação biométrica para aplicação em documentos de

identificação físicos, realçam a postura da INCM que

"nos também é particularmente grata, porque conver-

gente com algo que há muito defendemos na API-

GRAF: a complementaridade dos meios físicos e digi-

tais", concluiu.

A Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-

rior, Professora Doutora Elvira Fortunato, presente na

cerimónia, começou por recordar ter sido agraciada

pelo APIGRAF Prémio Prestígio em 2017 e o apreço

que tem pela APIGRAF  "que agrega mais de 2700

empresas que empregam mais de 23 mil pessoas e

cujo impacto na economia nacional é reconhecido por

todos". Defendendo que "é preciso fortalecer a relação

entre academia e indústria", uma vez que "em muitos

casos as empresas não sabem o que as instituições

científicas estão a desenvolver e a comunidade cientí-

fica desconhece o trabalho desenvolvido pelas empre-

sas", destacou o bom exemplo da INCM, com a sua

"Rede de Inovação, constituída por dezenas de univer-

sidades, centros tecnológicos e de investigação, labo-

ratórios e startups, investidores, fornecedores e clien-

tes, entre outras entidades setoriais consideradas es-

tratégicas".

A Ministra concluiu a sua intervenção, relembrando

que tem como uma das prioridades do seu mandato, o

aumento do número de bolsas de doutoramento reali-

zadas em empresas:

Imprensa Nacional Casa da Moeda  agraciada

com o APIGRAF Prémio Inovação 2022
No dia 6 de dezembrobdecorreu a cerimónia de entrega dos Prémios APIGRAF 2022.
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"Por essa razão, procuraremos adotar um reforço de

bolsas de doutoramento com plano de trabalhos a desen-

volver (parcialmente ou em totalidade) em ambiente não

académico (setor empresarial, administração pública, en-

tidades do terceiro setor)", tendo como objetivo, "integrar

os doutorandos em contextos não académicos, favore-

cendo a transferência de conhecimento, e a estabilidade

laboral dos investigadores após o doutoramento".

O repto final foi deixado: "conto convosco, API-

GRAF, mas também com todos os vossos associados

e premiados desta edição para que essa sinergia entre

investigadores e empresários seja reforçada e frutífera

nos próximos anos".

Em nome da vencedora, Alcides Gama, vogal do

Conselho de Administração da INCM, agradeceu a dis-

tinção: "A atribuição deste prémio pela APIGRAF dá-

nos uma enorme satisfação, não só pela qualidade do

prémio e pelo reconhecimento que é dado ao trabalho

que a INCM vem fazendo no âmbito da sua atividade,

maioritariamente gráfica, gráfica de segurança, mas

porque é atribuída pelos seus pares, pela própria indús-

tria gráfica".



A
C a n o n

a n u n -

ciou os

vence-

d o r e s

do prê-

mio Jovem Cam-

peão do Ano, que re-

conhece as conquis-

tas de jovens de to-

do o mundo compro-

metidos em promo-

ver mudanças so-

ciais e ambientais

positivas. Agora em

sua terceira edição,

o Global Good

Awards defende mu-

danças sustentáveis

de longo prazo, des-

tacando jovens, ONGs e empresas que fazem um tra-

balho excepcional quando se trata de lidar com

questões sociais e ambientais.

Os vencedores nas categorias Sub 16 e Sub 21 fo-

ram anunciados na cerimônia de premiação em outubro

passado, Netra Venkatesh e Nabilah Chowdhury, res-

pectivamente, cujo

trabalho para pro-

mover mudanças

positivas foi ampla-

mente elogiado pe-

los juízes.

A Canon patroci-

na a categoria de

Prêmio Jovem

Campeão do Ano

há três anos. Este

patrocínio faz parte

da visão de susten-

tabilidade da Ca-

non, que se baseia

em usar o poder da

imagem para ajudar

as pessoas a imagi-

nar um mundo mel-

hor. A Canon

também está impulsionando esse compromisso por

meio do Young People Programme, uma iniciativa que

inspira, educa e capacita jovens em toda a região EMEA

para compartilhar as histórias de sustentabilidade que

mais importam para eles, sempre alinhadas com os

ODS da ONU. .
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Canon anuncia os vencedores do

prémio Jovem Campeão do Ano
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Soluções sustentáveis

no coração da "Fujifilm

House"

A
Fujifilm inaugurou uma sede nova e melho-

rada em Bedford, Reino Unido, a uma curta

distância da sua localização anterior, onde

as operações comerciais são realizadas

desde 1983. As considerações de sustenta-

bilidade foram parte integrante da concepção do novo

edifício e o excelente ambiente A classificação BREE-

AM do novo site corrobora este ponto.

Ao projetar o novo prédio, a Fujifilm trabalhou com o

Wildlife Trust em Bedfordshire, Cambridgeshire e Nort-

hamptonshire, um de seus parceiros corporativos de

caridade, para manter o ambiente em sua sede no Rei-

no Unido o mais habitável possível para a vida selva-

gem. .

Por exemplo, o Trust aconselhou sobre paisagismo

biodiverso com o plantio de flores e plantas para man-

ter habitats para as criaturas que vivem lá, bem como

atrair mais vida selvagem para a área circundante.

Os 80 painéis solares no telhado do centro são ca-

pazes de gerar até 63.000 kW de eletricidade por ano e

economizar impressionantes 29 toneladas de emissões

de CO2 por ano. Em um dia ensolarado, eles geram co-

letivamente eletricidade suficiente para operar todo o

edifício sem a necessidade de extrair energia da rede.

Uma parte contínua da ópera sustentável da Fujifilm

House ção é reduzir o desperdício e reciclar sempre

que possível. A Fujifilm também tomou medidas para

manter sua sede no Reino Unido limpa e arrumada de

maneira ecológica. A rotina de limpeza nas instalações

da empresa inclui um ionizador que ajusta o pH da

água para criar um líquido fortemente alcalino adequa-

do para desinfecção. Após cerca de 24 horas, a so-

lução de limpeza ionizada é neutralizada gradualmente

de volta à água, o que significa que o resíduo que des-

ce pelo ralo é neutro e natural. O processo de utilização

de água ionizada como solução de limpeza (também

conhecida como ozônio aquoso estabilizado) significa

que o uso de produtos desinfetantes tradicionais de ba-

se química é minimizado.
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Proibição de venda na

UE de produtos que

causam desmatamento
O Parlamento Europeu e o Conselho chegaram a

um acordo histórico sobre uma nova lei da UE sobre

produtos livres de desmatamento. Todos os

operadores que colocam commodities no mercado

europeu que podem levar ao desmatamento global

estarão agora sujeitos a regras obrigatórias de devida

diligência. Isso fecha uma importante brecha que

permitia que produtos relacionados à degradação e

destruição de florestas fossem vendidos na UE. Há

mais de uma década, a Intergraf e seus membros

pedem que os produtos impressos sejam incluídos no

escopo dessa legislação.

Este acordo histórico é o resultado de um intenso

trabalho de defesa da Intergraf e seus membros,

juntamente com outras partes interessadas, incluindo

ONGs ambientais, para garantir que os produtos

impressos sejam cobertos pelos padrões de devida

diligência. A função já estava coberta pelo

Regulamento da Madeira da UE; portanto, quando

fabricados na Europa, os produtos impressos se

beneficiam do controle de legalidade do papel.

Quando importado de fora da UE (particularmente de

países com pouca ou nenhuma exigência de

extração ilegal de madeira), não havia garantia de

que o papel utilizado era de origem legal.

Sem esta lei, milhões de euros em produtos

impressos entram no mercado europeu sem proteção

contra extração ilegal de madeira. Ao contrário do

papel não impresso, os produtos de papel impresso

podem ser importados livremente para o mercado

europeu, independentemente da origem do papel. A

extração ilegal de madeira e o desmatamento

causados por produtos impressos importados

mancham a reputação de nossa indústria na Europa

e a imagem de nossos produtos. A indústria gráfica

saúda o acordo político alcançado e a extensão do

escopo do Regulamento de Desmatamento aos

produtos de papel impresso.

A força do Regulamento de Desmatamento deve-

se às grandes ambições do Parlamento Europeu, em

particular do relator Christophe Hansen (EPP, LU). A

Comissão Européia apresentou inicialmente uma lista

limitada de commodities (carne bovina, óleo de

palma, soja, café, cacau e madeira). Graças à

posição do Parlamento Europeu de alargar o âmbito

de aplicação a outras matérias-primas (borracha) e

produtos derivados (incluindo produtos impressos), a

impressão está agora incluída no âmbito de aplicação

do Regulamento esflorestação.
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U
m caderno para fazer ano-

tações, uma caixa de papelão

para guardar um objeto, um

convite para um casamento,

um pôster pendurado na pare-

de de qualquer ambiente, um cardápio de

restaurante, os livros que podemos encon-

trar em uma estante... Todos esses obje-

tos impressos tão comuns no nosso dia a

dia, não chegariam às nossas mãos se

não tivessem primeiro passado por dife-

rentes processos que lhes dão forma, ta-

manho, imagem e toque final. Trata-se dos

acabamentos ou pós-impressão, a etapa

final dentro da indústria gráfica para que os

produtos impressos cheguem até nós. E é

precisamente nesta fase que estes produ-

tos adquirem um valor diferenciador

graças aos múltiplos processos existentes:

Laminação, envernizamento, corte por matriz, encader-

nação, dobragem, cintagem...

Algumas necessidades que ainda se mantêm apesar

do aumento da digitalização e que se refletem no facto de

brochuras, catálogos, cartões, impressos, vouchers ou eti-

quetas continuarem a ser elementos de uso quotidiano na

nossa sociedade.

UM MUNDO DE POSSIBILIDADES

As funções fornecidas pelos acabamentos de im-

pressão são muitas; desde dar mais destaque ao produto

aplicando um verniz em relevo até conseguir uma maior

proteção do material com um laminado. Seja qual for a es-

colha, sem dúvida significa dar valor agregado e identifi-

cação ao produto. Em outras palavras, diferenciá-lo em

um mercado concorrido e dar-lhe uma identificação muito

valiosa para as marcas.

Por isso, as equipes de design de produtos e embala-

gens 'jogam' com as múltiplas possibilidades oferecidas

pelos acabamentos para atrair o consumidor, aproveitan-

do dois sentidos tão poderosos quanto a visão e o tato.

Justamente, a embalagem é outro bom exemplo para

observar como o trabalho de pós-impressão nos ajuda a

ter produtos mais atrativos e funcionais. As caixas ganha-

ram novas formas graças a desenhos mais complexos de

corte e dobra, e sua decoração joga com novos brilhos e

texturas proporcionados por acabamentos como o enver-

nizamento seletivo UV Spot ou os novos filmes para lami-

nação. De facto, como refere Gimeno, a embalagem tem

adquirido um papel preponderante na indústria gráfica:

"Estamos num processo de reinvenção e isso mostra-se

com a forte procura nos processos relacionados com em-

balagens ou rótulos".

A embalagem expõe o que os acaba-

mentos impressos podem fazer para tornar

um produto mais atraente e diferenciá-lo

dos demais.

PROTEGER, EMBELEZAR, IMPACTAR

Como comentamos, os acabamentos

fornecem a forma final ao produto impresso

final para dar-lhe a funcionalidade deseja-

da. Alguns processos como laminação ou

plastificação têm uma história industrial

muito extensa e poderosa. Com ele, você

obtém um material impresso mais rígido,

durável e também mais agradável à vista e

ao tato. Por isso, existem muitos produtos

laminados que podemos usar todos os

dias: um menu de restaurante, a capa de

um livro de bolso, um postal ou o cartão de

uma caixa de perfume...

Além de proteger, a laminação também permite dar um

certo efeito visual graças aos diferentes tipos de películas

existentes. Se usarmos um filme brilhante, conseguiremos

que a superfície de uma impressão reflita a luz e chame a

atenção, enquanto um filme fosco evita esse reflexo, dan-

do ao acabamento um estilo sóbrio e elegante. Pode-se

até dar uma certa textura aveludada com películas espe-

ciais como Velour, que podemos encontrar, por exemplo,

nos casos de inúmeros produtos de luxo.

No processo de laminação mais comum, o filme é fixa-

do ao material impresso por meio de calor, adesivo e

<pressão. Uma tecnologia com uma gama de equipamen-

tos adaptados para diferentes volumes de produção. Um

tipo de acabamento também cada vez mais procurado,

pois dá um toque sofisticado e permite destacar algum

elemento do design, como as letras ou o logotipo. Aliás,

quem nunca viu uma linha, um nome ou uma ilustração

impressa em uma caixa de perfume ou na embalagem de

um flash de produto gourmet?

TRABALHO DE CORTE E ESTAMPAGEM

O corte é outro dos processos de acabamento de im-

pressão mais comuns. Como o próprio nome indica, este

processo consiste em cortar os produtos no tamanho e

formato desejados, seja um cartão de visita, um convite,

uma etiqueta, um postal, uma folha de papel, um cartaz...

Tradicionalmente, a máquina que mais identifica para

este trabalho é a guilhotina, mas agora o corte também

permite ser muito criativo. Foi fomentado pelo desenvolvi-

mento de equipamentos como as mesas de corte digitais,

que não necessitam de uma matriz física, mas sim de um 

16 LaPrensaLaPrensaEmpresasEmpresas 

Sem os acabamentos não há bom produto

impresso; esta é a sua importância
Os trabalhos de pós-impressão conferem a cartões, folhetos, catálogos, livros e muitos outros produtos sua funcionalidade, atratividade e valor diferencial.



cabeçote móvel que contém as ferramentas
de corte que se movem pela chapa, fazendo
a forma previamente programada. . um siste-
ma ma que pela sua agilidade se adapta mui-
to bem à forma de trabalhar cada vez mais
difundida no sector das artes gráficas e que
se caracteriza por tiragens mais curtas, mais
personalizadas e rapidez de entrega.

A versatilidade nos trabalhos de corte
também se reflete nos equipamentos multi-
funcionais, capazes de cortar, vincar e perfu-
rar cartões, postais ou brochuras numa única passagem.
Com grande automação e tamanho compacto, essas má-
quinas têm presença cada vez maior, tanto em oficinas
quanto em gráficas comerciais.

A ARTE DE ENCADERNAR

A encadernação é outro dos trabalhos de pós-im-
pressão com maior tradição. Embora os e-books tenham
se espalhado com a digitalização da sociedade, é difícil
para a leitura em formato digital transmitir as mesmas sen-
sações de ter um livro físico em mãos. E é que os leitores
também valorizam elementos tão associados a um livro
como a qualidade de sua encadernação ou o desenho de
sua capa.

Precisamente, a longa tradição de encadernação levou
à coexistência de diferentes métodos. A escolha do mais
adequado dependerá da funcionalidade da obra. Por
exemplo, uma das mais comuns é a encadernação rústica
fresada ou "capa mole", que podemos observar na maio-
ria das vezes quando pegamos um livro de bolso, em que
a capa (frente e contracapa) é colada na lombada. Se fa-
lamos de brochuras, revistas ou catálogos, é comum que
optem por encadernação agrafada rápida e barata. Mas
se quiser dar mais proteção e duração, pode optar pela
encadernação costurada.

Com a costura, as páginas, agrupadas em livretos ou
páginas espelhadas, são costuradas com linha antes de
serem coladas na capa do livro. É um processo que pode-
mos ver em todos os tipos de trabalho: Novelas, manuais,
edições especiais... São duas vantagens: Maior resistên-
cia e o toque elegante e de qualidade que transmite.

As opções no campo de encadernação são múltiplas.
Desde o costurado, que dá uma resistência extra, ao rús-
tico ou fresado, muito comum em carteiras de bolso. Exis-
te ainda a encadernação agrafada, muito útil para brochu-
ras ou catálogos.

RUMO À AUTOMAÇÃO E VERSATILIDADE

A evolução das máquinas para a indústria gráfica e de
acabamento responde à necessidade de adaptação às
novas tendências do setor, bem como aos gostos dos
consumidores. Estas avançam para tiragens mais curtas
e personalizadas, facto que desencadeia outra necessida-
de das empresas: Ter equipamentos atualizados que pos-
sam dar resposta a este tipo de encomenda.

Outro aspecto que preocupa as empresas e que impul-

siona justamente a necessidade de equipa-
mentos automatizados é a falta de opera-
dores especializados.

Mas que tipo de operadores procuram as
oficinas de impressão e acabamento? Não
se trata mais de ter pessoal altamente espe-
cializado em um tipo de máquina ou proces-
so, mas de operadores capazes de realizar
diferentes trabalhos, amparados pela maior
automatização dos equipamentos.

O VALOR DA DIFERENCIAÇÃO

Se antes mencionamos trabalhos como laminação,
corte ou encadernação, outro dos processos característi-
cos da pós-impressão são os processos de embeleza-
mento. Graças à evolução da tecnologia e dos materiais,
existem cada vez mais processos para valorizar os im-
pressos e dar-lhes um toque diferenciador. É o caso do
chamado envernizamento seletivo.

Trata-se de criar um grande efeito de relevo para uma
determinada área do impresso, destacando elementos im-
portantes como o nome, o logotipo ou certas linhas do de-
senho. Sem dúvida, um diferencial na hora de se destacar
nas lotadas prateleiras de um supermercado ou livraria,
onde um livro com o título da capa em relevo é o primeiro
ponto de atenção do potencial comprador.

Com o envernizamento UV Spot consegue-se uma im-
pressão texturizada em cartões de visita, convites ou catá-
logos ou caixas para diversos objectos. É uma ótima for-
ma de dar um toque único e elegante, pois surpreende
não só o olhar, mas também o toque.

O efeito brilhante e em relevo dado pelo verniz UV Spot
leva o material impresso a outra dimensão.

Podemos constatar o grande efeito que este verniz UV
Spot gofrado produz em nós quando recebemos um pro-
duto impresso que pretende causar uma boa impressão
no destinatário, seja um cartão de visita ou um postal de
felicitações. Também na embalagem de produtos selecio-
nados, como a caixa de um perfume ou um produto ali-
mentício gourmet.

UM INVESTIMENTO QUE COMPENSA

Não há dúvida de que os acabamentos de impressão
são básicos dentro da indústria gráfica, gerando muitas
vantagens para o produto impresso, tanto funcionalmente
quanto nas sensações que transmite. Permitem diferen-
ciar e personalizar o produto, conferindo-lhe valor acres-
centado. Ignorar essas tarefas ao planejar a produção de
catálogos, brochuras, cartões postais ou caixinhas é um
erro. Além disso, ele A evolução da tecnologia e dos ma-
teriais permite realizar muitos tipos de acabamentos criati-
vos, e a crescente automação das máquinas multiplica as
possibilidades das oficinas, mesmo as menores, para ofe-
recer aos clientes vários tipos de processos.  Aproveitá-la
significa, em muitos casos, alcançar o que qualquer pro-
duto busca: deixar uma sensação positiva e duradoura em
em o recebe.
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A fabricante de

equipamentos de

acabamento de im-

pressão, AB Grap-

hic International

(ABG), realizou um

evento aberto em

sua fábrica em Ge-

rona, Espanha. O

local, usado pela Enprom Solutions adquirida em con-

junto pela ABG e Kocher+Beck em julho de 2019, fa-

brica máquinas de bobinagem contínua ABG, linhas

de conversão, máquinas de manga e produtos perso-

nalizados automatizados.

O evento aconteceu nos dias 9 e 10 de novembro e

as demonstrações online foram filmadas no dia 11 de

novembro, fornecendo insights valiosos para os clien-

tes globais da ABG.

Sendo esta a

primeira oportuni-

dade que a ABG

teve para dar ofi-

cialmente as boas-

vindas à fábrica de

Gerona à família,

em grande parte

devido às res-

trições do Covid-19, o evento contou com a presença

maioritariamente de clientes espanhóis que procura-

vam melhorar a eficiência e produtividade nas suas

próprias instalações. De particular interesse foi a linha

ABG de bobinadeiras contínuas com técnicas de corte

que fornecem a melhor emenda de topo do mercado.

O evento em si incluiu uma mistura de apresen-

tações e demonstrações destinadas a mostrar a tec-

nologia avançada da ABG. 
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A
X-Rite anunciou que

a nova linha de es-

pectrofotômetros

portáteis eXact

sagrou-se vence-

dora do Pinnacle InterTech

Award 2022 com destaque

pela tecnologia Mantis Video

Targeting, que utiliza uma câ-

mera de alta resolução para

mostrar ao operador precisamente o

que está sendo medido sem obscurecer o alvo. Isso

elimina a incerteza e a necessidade de retrabalhos, for-

necendo ao operador a confiança de que o ponto certo

foi medido. 

"Combinar tecnologia de imagem e captura com da-

dos espectrais é o futuro da medição de cores, tornando

mais fácil para os usuários visualizar e analisar o ponto

exato de medição para reduzir erros", disse Arthur

Smith, vice-presidente de desenvolvimento de produtos

da X-Rite. "Ganhar o prestigio-

so Pinnacle InterTech Award

valida a importância dessa tec-

nologia inovadora para ajudar

os clientes a otimizar e simplifi-

car seus fluxos de trabalho de

cores, permitindo que eles

atendam melhor sua base de

clientes e expandam seus

negócios."

O eXact 2 é a nova geração da

linha de espectrômetros X-Rite que

oferece tecnologia pioneira de medição

sem contato para o mercado de impressão e embala-

gem combinando tecnologia de imagem com zoom, câ-

mera integrada, digitalização, Wi-Fi e integrações de

software avançadas. Com uma interface de usuário sim-

plificada, os operadores de impressão podem verificar

os requisitos do cliente duas vezes mais rápido e com

mais confiança de que o ponto correto é medido.

eXact 2 da X-Rite

vence Pinnacle

Intertech Award

2022

AB Graphic exibe sua tecnologia 

em evento open house
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O
s dezessete UNSDGs vão

desde a eliminação da pobre-

za até a preservação da vida

subaquática e provavelmente

parecem completamente irre-

levantes para o dono de uma

gráfica comum. Mas esses objetivos não de-

vem ser descartados como o show de outra

pessoa. Os UNSDGs afetam a vida de todos

nós e nossas cadeias de suprimentos interli-

gadas porque são alvos de melhoria. Todos

os tipos de agências, de marcas a municí-

pios, estão se esforçando de alguma forma

na direção geral do UNSDG. Portanto, por

mais vagos e remotos que possam parecer

para muitas empresas, todos devemos

apoiá-los.

Em uma recente conferência patrocinada

pela ONU sobre metas e mitigação da mu-

dança climática, os grandes e os bons se

reuniram para lamentar o fato de que tanto a

mitigação da mudança climática quanto o progresso em

direção ao cumprimento dos UNSDGs estão no camin-

ho errado. Eu ando fora da estrada e isso não é bom.

Coletivamente, os participantes do encontro reconhece-

ram isso, mas também chegaram à conclusão de que

existe, de fato, uma sinergia entre os dois. Por que isso

não era óbvio em primeiro lugar é um pouco preocupan-

te. E o que essa sinergia tem a ver com a indústria grá-

fica?

Bem, não muito à primeira vista. Mas um arranhão vi-

goroso na superfície torna óbvio que resultados positi-

vos, ambientais e de negócios, podem ser alcançados

com um pouco de engajamento proativo. Alcançar es-

sas vitórias no contexto do progresso dos negócios exi-

girá um esforço concentrado, começando com uma

agenda verde para os negócios. Isso pode ser tão sim-

ples quanto uma política ambiental e, claro, ajuda a fa-

zer com que as práticas de negócios sus-

tentáveis façam sentido para os negócios.

Melhorar a automação do processo e to-

mar medidas para reduzir o desperdício, o

fluxo de trabalho e o gerenciamento de co-

res são fontes óbvias para melhorar a efi-

ciência e reduzir as emissões.

Infelizmente, como indústria, nos falta

liderança para encorajar melhores práticas

ambientais e há relativamente poucos si-

nais de que ações coletivas para a miti-

gação das mudanças climáticas estão

ocorrendo ou mesmo sendo apoiadas. Isso é triste e um

reflexo pobre dos esforços, ou melhor, dos esforços que

nossas associações industriais estão tentando fazer pa-

ra liderar o caminho a seguir. Somente com o compro-

misso dos governos nacionais e locais podemos espe-

rar ver melhorias nas credenciais ambientais de nossa

indústria e obter a ajuda de que nosso setor precisa pa-

ra atender às expectativas dos clientes que atende. Até

então, o melhor que podemos esperar é um avanço len-

to e acidental em direção ao UNSDG, se pudermos

identificar uma direção de viagem. O Painel Intergover-

namental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) estima

que uma ação decisiva agora poderia alcançar $ 43

trilhões em co-benefícios de desenvolvimento até 2070.

2070 está muito longe e, compreensivelmente, a maio-

ria de nós priorizará preocupações de curto prazo. No

entanto, devemos ter em mente que o futuro começa
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Estamos perdendo o rumo dos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável das

Nações Unidas (UNSDG)?

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Este artigo foi produzido pelo Projeto Verdigris, uma iniciativa da indústria que visa aumentar a conscientização so-
bre o impacto ambiental positivo da impressão. Este comentário semanal ajuda as gráficas a se manterem atualiza-
das com os padrões ambientais e como a gestão empresarial respeita o meio ambiente pode ajudar a melhorar seus
resultados. A Verdigris é suportada pelas seguintes empresas: Agfa Graphics, EFI, Fespa, Fujifilm, HP, Kodak, Mira-
clon, Ricoh Splash PR, Unity Publishing e Xeikon.

Os UNSDGs afetam a vida 

de todos nós e 

nossas cadeias de 

suprimentos interligadas

porque são alvos de melhoria.



A X-Rite Incorporated e a Pantone

LLC anunciam novos cursos de e-le-

arning de medição de cores e fluxo

de trabalho digital projetados especi-

ficamente para impressoras e con-

versores. Ministrada por cientistas de

cores e especialistas em aplicações

de impressão da X-Rite, esta extensa

biblioteca de cursos e webinars sob demanda ajuda

operadores de impressão novos e experientes a mel-

horar seu conhecimento de cores, implementar tecno-

logias inovadoras e aproveitar as melhores práticas.

Cursos de eLearning, treinamentos e webinars estão

disponíveis no X-Rite Learning Center

em https://www.xrite.com/learning-

center.

Além disso, a X-Rite oferece webi-

nars gratuitos sob demanda que du-

ram entre 10 e 60 minutos e abrangem

uma variedade de tópicos, incluindo

tendências de impressão e embala-

gem, dicas de gerenciamento de cores, avanços tec-

nológicos e como superar desafios comuns de cores.

Os webinars sob demanda da X-Rite estão disponí-

veis em https://www.xrite.com/learning-color-educa-

tion/webinars.

21 LaPrensaLaPrensaEmpresasEmpresas 

O
Pacto dos Editores das Nações

Unidas foi introduzido há alguns

anos, desde então atraiu centenas

de signatários rias de todo o mun-

do. Editores de associações in-

dustriais, institutos de pesquisa e publicações

comerciais se comprometeram com 10 pontos

de ação. A ideia é impulsionar o progresso na

indústria editorial para que os Objetivos de De-

senvolvimento Sustentável (ODS) da ONU se-

jam alcançados até 2030. As organizações são

chamadas a defender os UNSDGs e desenvol-

ver e promover suas próprias iniciativas de

sustentabilidade.

O Pacto começa com um compromisso

com o UNSDG, o que significa que as empre-

sas devem publicar suas metas e políticas de sustentabi-

lidade. Os signatários do SDG Publishers Compact

também se comprometem a agir em pelo menos um dos

objetivos dos ODS. Isso pode ser como um editor indivi-

dual ou como parte de uma associação industrial nacio-

nal. O único requisito é que o progresso anual em direção

à meta ou metas seja compartilhado.

Os signatários também devem promover e comprar

ativamente conteúdo que promova igualdade, sustentabi-

lidade, justiça, proteção ambiental e outros ODS semel-

hantes. Eles devem relatar anualmente o progresso para

alcançar os ODS. Isso envolve contribuir para atividades

de benchmarking (não está claro o que isso significa),

compartilhar melhores práticas de dados e identificar la-

cunas que precisam ser abordadas. Isso também é vago,

talvez porque seja desconhecido.

Uma pessoa designada deve ser responsável por co-

ordenar as questões dos ODS dentro da organização e

promover o progresso dos ODS dentro da empresa. Isso

inclui aumentar a conscientização da equipe e apoiar pro-

jetos que ajudarão a empresa a alcançar os

ODS até 2030. Também inclui trabalhar com

fornecedores para promover a defesa dos

ODS e a inovação para apoiar as metas. Exis-

tem muitas possibilidades para isso, desde in-

cluir os ODS em projetos de marketing e pro-

moção até a maneira fácil e óbvia de colocar

os ODS no site da empresa. O apoio de pres-

tadores de serviços ao Pacto também pode fa-

zer parte do processo licitatório.

A colaboração dentro do grupo de simpati-

zantes é essencial para o Pacto dos Editores,

ainda que um pouco idealista. Espera-se que

as organizações compartilhem as melhores

práticas e trabalhem juntas, o que pode ser

um pouco complicado em um ambiente co-

mercial. Além de acordos unilaterais entre setores não

concorrentes, isso será sem dúvida difícil de alcançar,

mas é vital para que haja progressos tangíveis.

Crucial para o Pacto dos Editores é o compromisso

daqueles que o assinam em fornecer recursos totalmen-

te orçados. A história de sustentabilidade da nossa indús-

tria está repleta de esforços valiosos para aumentar a

consciência ambiental e a inovação, mas sem dinheiro

não acontece muita coisa, portanto, também não há mui-

tas mudanças. Espera-se que as muitas centenas de em-

presas que assinaram o Pacto dos Editores das Nações

Unidas contribuam com fundos para fazer uma diferença

real. Quanto mais cedo eles fizerem isso, melhor.

Este artigo foi produzido pelo Projeto Verdigris, uma iniciativa da
indústria que visa aumentar a conscientização sobre o impacto ambien-
tal positivo da impressão. Este comentário semanal ajuda as empresas
gráficas a manterem-se atualizadas com os padrões ambientais e como
o gerenciamento de negócios ecologicamente correto pode ajudar a
melhorar seus resultados. A Verdigris é apoiada pelas seguintes em-
presas: Agfa Graphics, EFI, Fespa, Fujifilm, HP, Kodak, Miraclon, Ricoh
Splash PR, Unity Publishing e Xeikon.

Pacto dos Editores das Nações Unidas

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Cursos de medição de cores e fluxo de trabalho
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Novo SigmaLine Compact

da Muller Martini

C
om a introdução do novo SigmaLine Compact, que

representa a mais recente inovação na área de ma-

nuseio de impressão digital, a Müller Martini marca

outro marco na produção digital de blocos de livros.

A expansão da família SigmaLine é especialmente convin-

cente devido aos seus tempos de troca mínimos. Desta for-

ma, uma mudança de esquema de dobragem, por exemplo,

de produção quádrupla para sêxtupla, requer apenas alguns

segundos.

A nova SigmaLine Compact abrange todas as opções de

manuseio de impressão: capa mole, capa dura, costurada

com linha e costurada em relevo. Em conjunto com o sistema

de fluxo de trabalho Connex, leva o Finishing 4.0 a um novo

nível.

O SimgaLine Compact, que ocupa apenas uma área de

produção de 40 m2, não só estabelece novos padrões em ter-

mos de manuseio mais fácil e menos manutenção, mas

também aumenta a produtividade e reduz o tempo de confi-

guração e troca. consideravelmente. O fato de a mudança do

esquema de dobramento não implicar 10 m de desperdício é

um argumento importante, especialmente considerando os

preços atuais de materiais e energia.

Concebido para lidar com bobinas de 22,5 polegadas im-

pressas digitalmente, o SigmaLine Compact é a solução per-

feita para cada impressora digital que produz pré-impressões

para brochura, capa dura, costura com linha e produção em

relevo em sua loja inteligente. 

Abrangendo todas as opções de manuseio de impressão,

o SigmaLine Compact estabelece novos padrões de flexibili-

dade e leva o conceito de Finishing 4.0 em conjunto com Con-

nex a um novo nível. Este sistema de fluxo de trabalho da Mü-

ller Martini fornece um fluxo de produção totalmente automa-

tizado, sem intervenções manuais, desde a pré-impressão

até o produto final. Em outras palavras: graças ao SigmaLine

Compact, os impressores digitais produzirão mais livros e re-

vistas por turno, e tudo isso com menos funcionários. Desta

forma, eles têm uma vantagem econômica importante.

O destaque da SigmaLine Compact, que completa a Sig-

maLinell com larguras de esteira de até 42 polegadas, é o

processo de dobra. Em comparação com as conhecidas do-

bradeiras digitais, que trabalham com uma espada, funil ou

grupo de dobra de vinco, a SigmaLine Compact possui a tec-

nologia de espada pneumática patenteada pela Müller Marti-

ni para manuseio de impressões.

Fujifilm anuncia

novidades para o

modelo de alta

velocidade Jet Press

750S

D
esde que a Fujifilm lançou a Jet Press 720

original em 2011, eles têm trabalhado ar-

duamente para lançar modelos evoluídos e

funcionalidades aprimoradas. Mais de dez

anos após a primeira versão da principal impressora

jato de tinta B2 da Fujifilm, a Fujifilm continuou a ou-

vir as demandas do mercado e as necessidades de

seus clientes para tornar a Jet Press ainda mais

versátil e flexível, para que possa ser usada para

uma ampla variedade de trabalhos de impressão.

Como resultado, a Company sa está lançando

agora o novo modo High Value, que oferece uma

terceira opção de produção além dos modos High

Quality e High Performance já disponíveis. O novo

modo de alto valor está localizado entre os modos

de alta qualidade e alto desempenho da Jet Press.

Imprime na mesma resolução do modo de alta qua-

lidade (resolução nativa de 1200 x 1200 dpi), mas

sem a necessidade de RCP (Rapid Coagulation

Primer). Este nível intermediário será ideal para

aplicações que não exijam a máxima qualidade dis-

ponível com o modo High Quality da injetora, e por

não utilizar RCP, reduzirá r reduzir custos e ofere-

cer ainda mais flexibilidade aos usuários.

Além do novo modo High Value, a Fujifilm

também está apresentando a opção de aumentar a

altura da pilha de entrada e saída na Jet Press

750S, trazendo múltiplos benefícios de produção

para empresas de impressão de embalagens carto-

nadas e comerciais. . A altura adicional de 300 mm

significa que podem ser usadas 1.000 folhas adi-

cionais de papelão dobrável de 300 ?m (um au-

mento de 37%). Isso também tem o benefício adi-

cional de aumentar o tempo de operação ininte-

rrupta para mais de uma hora para papelão dobrá-

vel e mais de duas horas para materiais comerciais

mais finos.



www.feirafutureprint.com.br
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Brother avança

no segmento de

laser colorido de

alta velocidade
A Brother lançou a série L9000 de
impressoras laser a cores A4, a mais
avançada que concebeu até à data, uma vez
que oferece maior qualidade de impressão e
permite criar soluções de gestão documental
personalizadas, bem como fluxos de trabalho
inteligentes para aumentar a produtividade e
agilizar os processos de escritório.
Este lançamento representa uma grande
aposta estratégica para a Brother, alargando
a sua gama de produtos num novo segmento
dentro das lasers a cores de alta velocidade,
com equipamentos potentes e duráveis, que
lhe permitirão tornar-se um forte concorrente
nos segmentos de mercado com maiores
volumes de impressão.
Esta gama de impressoras, composta por 4
unidades - 2 impressoras: HL-l9470CND e
HL-l9430CDN e 2 multifuncionais: MFC-
l9670cdn e a MFC-l9630CDN -, foi
especialmente concebida para ser instalada
com um Managed Print Service. Desta forma,
a sua utilização pode ser otimizada e
adaptada a qualquer ambiente de escritório,
aproveitando todo o seu potencial. Este tipo
de modalidade poupa tempo e recursos
internos, ao incluir a substituição automática
de consumíveis, apoio técnico especializado
em caso de qualquer incidente e melhoria
das opções de segurança para maior
tranquilidade. É a opção perfeita para
empresas que buscam melhorar sua
eficiência sem aumentar seus custos.

DPP investe na Scodix para

criar produtos extraordinários

A
DPP investiu recentemente em uma impressora de aprimora-

mento digital Scodix Ultra. As aplicações Scodix Foil & Sense

foram citadas como principais impulsionadores de investimen-

tos e oferecem à empresa possibilidades de automação expan-

didas e benefícios econômicos, além de elevar a aparência lu-

xuosa de seus produtos.

A DPP é uma empresa de impressão digital focada em automação. Ela

é especializada em uma ampla variedade de aplicativos de impressão co-

mercial, todos personalizáveis por lojas online como a PeterPrint. O DPP

agrega valor tornando a personalização seu padrão, seja em tamanho, ti-

pos de papel ou enfeites. No grupo de empresas, os produtos são vendi-

dos diretamente em lojas virtuais entre outros grandes revendedores e

gráficas online.

O crescente negócio da DPP incorpora uma tomada de decisão cons-

ciente e ecologicamente correta. As aplicações Scodix têm um alto valor

ecológico, pois reduzem o consumo de energia, produtos químicos e me-

tais pesados em comparação com a folha tradicional e o verniz. Uma vez

que o processo Scodix não usa corantes ou moldes, isso permite uma im-

pressão econômica para tiragens curtas a médias, alcançando resultados

inigualáveis de aprimoramento da folha.

A Screen Graphic Solutions atualizou os respectivos logotipos de

produtos para sua marca de sistemas de impressão digital da série

Truepress. As mudanças visam esclarecer o desenvolvimento de pro-

dutos e soluções da Screen GA para cada um dos mercados de vare-

jo/edição, rótulos e embalagens. A empresa planeja começar a enviar

impressoras com os novos logotipos a partir da primavera de 2023.

Os novos designs são baseados nos conceitos de tradição e ino-

vação, usando esquemas de cores tradicionais japonesas com letras

simples e refinadas.

A Screen atualiza

os logotipos da

Truepress
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O
Hunkeler Innovation-
days 2023 aconte-
cerá de 27 de feverei-
ro a 2 de março no
Centro de Exposições
de Lucerna (Suíça).

Este evento internacional para a
indústria gráfica terá como foco os
processos automatizados. Muitos
dos quase 100 expositores anuncia-
ram estreias europeias e mundiais
em seus estandes.

A elite mundial nas áreas de im-
pressão digital e processamento de
papel se reunirá no Hunkeler Innova-
tiondays 2023, no centro de expo-
sições Messe Luzern em Lucerna,
na Suíça. O ano de 2023 marcará a
décima quarta edição deste impor-
tante evento, sob o lema "Next Level
Automation".

A automação contínua do fluxo de trabalho será um
dos pontos focais do Hunkeler Innovationdays 2023.
Casas de apostas, gráficas comerciais, gráficas transa-
cionais e empresas de mala direta estão vendo as tira-

gens diminuírem, o que aumenta o
número de processos de produção.
Novas linhas de produção eficientes
devem minimizar ou eliminar as in-
tervenções manuais para economi-
zar custos e aumentar as margens.
O modelo de negócios "papel bran-
co entra, produto acabado sai" de-
pende de automação avançada. A
Hunkeler AG demonstrará a auto-
mação de ponta agora disponível
em sua plataforma de sistema de
produção Gen8.

Quase 100 parceiros apresen-
tarão seus produtos mais recentes
em todas as áreas de impressão e
processamento digital nos Halls 1 e
2. Esses parceiros incluem fabrican-
tes líderes de sistemas de im-
pressão e acabamento, desenvolve-

dores de software e fornecedores de materiais de aca-
bamento e consumíveis. À semelhança dos anos ante-
riores, alguns dos expositores aproveitarão mais uma
vez o evento exclusivo para oferecer uma estreia euro-
peia ou mundial das suas últimas novidades.

Hunkeler Innovationdays 2023:

automação de próximo nível
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O
ano de 2023 pode ser chave no mundo
da moda com a confirmação do fim dos
órgãos reguladores e cânones tradicio-
nais. Ao longo de 2022, e principalmente
após a pandemia, a moda se abriu ainda
mais para novas tendências graças em

parte à colaboração da sociedade. O fim do que se con-
hece como regulamentos e roupas com gênero foi esta-
belecido na última temporada e pretende se estabelecer
nos próximos meses.

O termo normatividade vem ganhando relevância
nos últimos anos e se refere a tudo que é aplicado a
uma norma. No campo da moda, refere-se a não ir além
do roteiro e da imagem comum entre a população. As
roupas sem gênero, por sua vez, também se posiciona-
ram como uma opção muito mais comum graças aos
designs sem gênero.

Em parte, essas tendências entre a população co-
mum foram apoiadas por grandes rostos do mundo da
música ou do cinema. Personagens relevantes que aca-
baram com a ideia de extravagância e que, com sua ex-
posição mundial, difundiram esse modo de vestir. Bad

Bunny, uma das cantoras mais fashion do momento, po-
sou de vestido, salto e maquiagem para a versão ame-
ricana da Harper's Bazaar. O ator Alejandro Speitzer
compartilhou em suas redes uma imagem dele com um
top geralmente feminino. E o cantor Harry Styles já op-
tou por transparências em mais de uma ocasião.

A liberdade na hora de elaborar desenhos e looks
vem acompanhada da mesma liberdade de usar em di-
ferentes corpos. Os cânones de beleza usuais de uma
pessoa magra, no caso de homens com certa pronúncia
de músculos, estão se diversificando. Nos últimos anos,
a relevância das modelos curvilíneas e inusitadas tem
crescido e sua expansão entre as mais jovens confirma
que veio para ficar. É importante que as marcas sejam
mais diversificadas, não só na imagem mas também
com uma gama maior de tamanhos.

Assim, 2022 vem impregnado de novas tendências
marcadas pela liberdade e pela ausência de espartilhos.
O vestuário sem gênero e o respeito à diferença dos
corpos se firmaram entre as massas sociais e com o
apoio de seus principais representantes no mundo das
artes, como a música ou o cinema.

EFI Reggiani na Índia ITME 2022
As empresas têxteis podem aproveitar ao máximo as oportunidades de im-

pressão expandidas com as soluções têxteis da EFI Reggiani que foram
apresentadas na exposição India ITME de 8 a 13 de dezembro em Greater
Noida.

a impressora imp EFI Reggiani TERRA Silver é a solução ideal para entrar
no segmento de impressão industrial com um processo curto, inteligente e
ecológico. A solução EFI Reggiani TERRA elimina a necessidade de vapori-
zação ou lavagem em aplicações diretas ao tecido, usando um processo de
polimerização mais ecológico e eficiente que ocorre quando o tecido impres-
so passa pelo secador integrado da impressora. Como resultado, os usuários
podem obter resultados de impressão superiores usando menos tempo, água
e energia.

IMPRESSÃO
TÊXTIL

IMPRESSÃO TÊXTIL

A revolução na moda se instala em 2023



Fonte: 
Front. Behav. Neurosci., março 2021 | https://doi.org/10.3389/fnbeh.2021.634158
1. Professor Kuniyoshi L. Sakai, neurocientista da Universidade de Tóquio (Japão), 2021.
2. Virginia Berninger, psicóloga da Universidade de Wisconsin, artigo de 2015 da 
    The Week original do The Wall Street Journal, 2010. 
3. Jon Chan, da Wonder Pens, uma papelaria na Clinton Street, em Little Italia, 2016.

Aperfeiçoa a caligrafia e 
ajuda a definir prioridades. 
“A caligrafia faz você 
desacelerar para pensar 
sobre o que você está 
realmente escrevendo.”³ 

3

Desenvolve a memória e atrasa o 
declínio mental, melhora o 
humor e ajuda a combater a 
depressão e a ansiedade. 
“Cadernos e blocos de anotações 
são mais avançados e úteis em 
comparação com os documentos 
eletrônicos porque o papel contém 
informações exclusivas para a 
recuperação e estímulo da 
memória.”¹ 

1

Aumenta a concentração, a compreensão, 
a criatividade e a capacidade de reflexão. 
“Escrever abrange o uso da mão e dos 
dedos para formar as letras. Os movimentos 
sequenciais dos dedos ativam várias regiões 
do cérebro associadas com o 
processamento e lembrança de 
informações, pensamento, 
linguagem e memória de 
curto prazo.”²

2

OS CADERNOS E 
BLOCOS DE ANOTAÇÕES 
DESAFIAM O CÉREBRO 
DE VÁRIAS FORMAS 
DIFERENTES. 
Estudos apontam que 
escrever em cadernos e 
blocos de anotações é 
importante para o 
desenvolvimento do 
cérebro e da cognição. 

Cadernos
são bons
para
aprender 

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

história ambiental 
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Por: Chris Govier

Presidente EMEA da Kornit Digital.

N
ão importa o que você está produzindo ou pa-

ra quem. Quando alguém fala em "alta tempo-

rada", provavelmente o que vem à cabeça é

uma época do ano bem específica. A fabri-

cação licenciada de roupas para escolas sig-

nifica que a 'alta temporada' pode ser

no final do verão, quando as pratelei-

ras são abastecidas e os pedidos ur-

gentes são processados para coinci-

dir com o início de um novo período.

Se grande parte do negócio vier de

eventos esportivos ou festivais de mú-

sica ao ar livre, a "alta temporada" po-

de ser no início da primavera.

Porém, para a grande maioria das

empresas, o mais comum é que a

"época movimentada" ocorra entre o

Dia de Todos os Santos e o Natal. A

agitação das férias. Sexta-feira preta.

Febre do presente. Sua última chance

de aumentar as margens em um ano

próspero, ou pelo menos equilibrar as

contas em tempos difíceis.

Infelizmente, os mecanismos mais

tradicionais de gestão fabril e logística

na área da moda, vestuário e têxteis

apresentam limitações óbvias em ter-

mos de eficiência. Se sua estratégia

operacional não for construída com

períodos de alta demanda em mente, você pode se ver

trabalhando o tempo todo e em um frenesi para atender a

essa demanda, apenas para ser atingido por um "ponto

de inflexão" previsível, mas infernal, que o coloca em ris-

co. uma posição vulnerável caso algo dê errado (por

exemplo, se houver problemas com tecnologia, inte-

rrupções na cadeia de suprimentos, desastres naturais

ou outros eventos imprevistos). Se a sua estratégia ope-

racional for voltada para o atendimento de picos de de-

manda, a produção pode ocorrer com meses e meses de

antecedência, antecipando a demanda que pode não se

concretizar ou ser atrasada por um tempo de inatividade

significativo (ou ambos). ).

Responder à dinâmica única do mercado de "alta tem-

porada" é uma virtude essencial na produção digital sus-

tentável sob demanda. Qual será o item mais popular nas

férias? Quantas roupas você precisará fazer?

Com a versatilidade da impressão têxtil digital de pas-

sagem única, a necessidade de prever esses números

críticos simplesmente desaparece.

Fazemos hoje o que vendemos hoje. Se alguma outra

coisa for vendida amanhã, faremos amanhã. Estamos na

era da monetização das redes sociais, dos micromomen-

tos, da proliferação de ferramentas de design online, da

explosão de aplicativos que dão aos

criadores opções para monetizar ins-

pirações e construir marcas pessoais,

o NFT, o Metaverso... Nesse cenário,

quando a oportunidade de atender a

uma nova demanda surgir no próximo

ano, a agilidade da produção digital

permitirá que os fabricantes aprovei-

tem essas oportunidades e cresçam,

seja qual for o ambiente econômico. O

que é vendido em um determinado

dia, fabricamos no mesmo dia.

Veja o exemplo da Trevco, forne-

cedora sob demanda de roupas licen-

ciadas e personalizadas com fábricas

em Michigan e Utah. Embora eles

usem vários mecanismos de pro-

dução para responder à demanda por

vários produtos no prazo, a fabricação

digital direta à roupa (DTG) baseada

em pigmento permite que eles aten-

dam a volumes sazonais mais altos,

mantendo um histórico de crescimen-

to constante.

James Drake, seu vice-presidente de operações, des-

creve esses sistemas como uma "mudança de paradig-

ma" na logística sob demanda, observando que a pro-

dução digital rápida significa que "não precisamos nos

preocupar em comprar camisetas com antecedência e

depois imprimi-los para vender. Podemos selecionar um

modelo, imprimi-lo assim que o pedido é feito e depois

enviá-lo. Economizamos em termos de mão de obra e ve-

locidade de produção, pois não precisamos nos preocu-

par com o pré-tratamento e porque podemos imprimir sob

demanda. O fato de aproveitar essas economias, tanto

na mão de obra quanto na possibilidade de impressão

sob demanda, nos permite agilizar a produção de cami-

setas; muitas vezes trabalhamos com prazos de entrega

de um ou dois dias, e po Ser capaz de fazer isso é uma

grande economia."

IMPRESSÃO TÊXTIL

Confecção de roupas sob encomenda é sinônimo de

eficiência, sustentabilidade e crescimento na

campanha de alta temporada



No mínimo, a vantagem da produção sob demanda é
dupla. É verdade que acabar com a necessidade de mo-
delos de produção baseados em previsões reduz o ex-
cesso de estoque e otimiza as margens de lucro, mas
esse modelo também oferece um benefício ambiental.
Ao fabricar apenas o que é vendido, menos resíduos
são gerados e o consumo
de energia é reduzido. As
empresas reduzem as
emissões de gases de efeito
estufa, oferecendo aos con-
sumidores e marcas mais
possibilidades de cores e
gráficos, com uma gama
mais ampla de tecidos e
aplicações, com mais agili-
dade do que nunca e sem
comprometer a qualidade
ou a durabilidade.

Acreditamos que aprimo-
rar os recursos de produção
têxtil digital sustentável sob
demanda é a chave para
tornar a fabricação de ves-
tuário menos dispendiosa,
mais ecológica e mais res-
ponsiva às necessidades de
um mercado global extre-
mamente criativo e em
constante crescimento. ca-
da vez mais centrada na
web.

Como afirmamos em
nosso Relatório de Impacto
Ambiental, Social e de Go-
vernança Corporativa de
2021, o objetivo final é
"transformar radicalmente o
mundo da moda e dos têx-
teis para contribuir para um
planeta melhor e mais sus-
tentável". Embora isso pos-
sa parecer um pouco arro-
gante quando se trata de
responder aos desafios im-
postos pelas agitadas tem-
poradas de férias, acredita-
mos que a produção digital
sob demanda amadureceu a ponto de capacitar os fa-
bricantes para lidar com qualquer desafio operacional,
incluindo flutuações, mudanças sazonais, interrupções
imprevistas (como as experimentadas durante o CO-
VID-19), a popularidade repentina de novas aplicações
de produtos e localização da produção para eliminar
complexidades logísticas e tempo de lançamento no
mercado. Fabricantes que decidiram apostar na pro-

dução digital sob demanda pensam cada vez mais na
sustentabilidade como um componente básico de uma
estratégia de crescimento, em vez de vê-la como uma
obrigação que deve ser justificada.

"Acho que todas as empresas devem fazer tudo ao
seu alcance para operar com os mais altos padrões de

sustentabilidade e respeito
ao meio ambiente", diz
Axel Jones, diretor de My
Needs Are Simple, um fa-
bricante de roupas com se-
de no País de Gales. Em-
bora a empresa priorize
práticas responsáveis de
fabricação em seus investi-
mentos em tecnologia, Jo-
nes observa que a solução
sob demanda da Kornit
"supera em muito a con-
corrência em termos de
custo por impressão. É
sem dúvida a máquina de
impressão DTG mais lucra-
tiva."

Este é um sentimento
compartilhado por Sherry
Barry, do The Fashioneer,
uma incubadora de moda
com sede no Arizona que
usa produção sustentável
sob demanda para remo-
ver barreiras logísticas pa-
ra indivíduos e aspirantes a
designers de moda: "Quero
tornar o design de moda al-
go divertido, que torne as
pessoas se sintam bem,
por terem uma peça de
roupa que podem usar por
toda a vida e que é a mais
sustentável do mercado",
diz Barry. "Com uma tecno-
logia como esta, todos es-
ses criadores podem impri-
mir, automatizar, cortar,
embalar e enviar suas
criações aos seus clien-
tes."

A produção digital sob demanda permite criar apenas
o que é vendido, trabalhando com margens maiores e
gerando menos desperdício. Essa estratégia gera o
maior retorno possível para sua "alta temporada", ao
mesmo tempo em que oferece uma experiência ecologi-
camente correta e eleva o nível da indústria de vestuá-
rio de maneira que os produtores, criadores e consumi-
dores se sintam bem, em todos os sentidos.
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A
Keypoint Intelligence publicou recentemente
uma previsão de mercado para impressoras
diretas para vestuário (DTG) para os anos de
2021-2026. A previsão inclui dispositivos usa-
dos exclusivamente para impressão DTG,

abrangendo a gama de dispositivos desde dispositivos
de desktop comerciais de nível básicos até impressoras
industriais de alto volume com várias placas lado a lado,
incluindo impressoras de transferência de toner (EP). )
que competem na entrada comercial do setor de alto
padrão a baixo preço. Os números de localização Di-
rect-to-Film (DTF) também estão incluídos como uma
tabela dinâmica separada nas entregas de previsão.

A impressão direta na roupa é um processo de im-
pressão digital em tecidos e roupas usando a tecnologia
de jato de tinta. As soluções típicas incluem transporte
de impressão e elementos de deposição de jato de tinta
que, quando integrados, fornecem a capacidade de im-
primir em roupas acabadas.

O tamanho do mercado de impressoras DTG para
2021 foi estabelecido coletando informações de locali-
zação de fornecedores importantes e analisando os re-
cursos da máquina usados em ambientes comerciais e
industriais. A previsão para 2026 é baseada nas tendên-
cias coletadas no mercado e é dividida pelas seguintes
regiões:

l Ásia-Pacífico (APAC)
l Europa, Oriente Médio e África (EMEA)
l América do Norte (NA)
l América do Sul e América Latina (SLA)
No momento da coleta de dados e previsão, o mun-

do havia emergido da pandemia de COVID-19; no en-

tanto, a perturbação econômica permanece enquanto a
economia global luta para reiniciar. As interrupções na
cadeia de abastecimento global e no transporte maríti-
mo continuam a afetar o fornecimento de consumíveis,
peças e vestuário, juntamente com a escassez de mão-
de-obra que interrompe as operações comerciais nor-
mais.

"Em 2021, a impressão direta em vestuário em to-
do o mundo atingiu US$ 10,5 bilhões em valor de im-
pressão e deve chegar a US$ 21,3 bilhões até 2026",
diz Johnny Shell, analista principal da Keypoint Intelli-
gence. "As roupas impressas digitalmente atingiram 958
milhões de peças impressas globalmente com um
CAGR projetado de 16,8% até 2026."

Algumas tendências observadas incluem a auto-
mação do fluxo de trabalho que continua a se integrar
aos mercados on-line (Shopify, Amazon etc.) e se torna
disponível para OEMs e fornecedores terceirizados,
obscurecendo o cenário competitivo. Além disso, a dife-
rença de velocidade entre as impressoras industriais co-
merciais e intermediárias está diminuindo e as impres-
soras DTG industriais de ponta mais rápidas estão des-
cartando a noção de que "o digital é muito lento". Espe-
ra-se que o crescimento do comércio eletrônico global
continue, atingindo uma participação de 24,5% até 2025
e roupas impressas digitalmente continuem a tendência
na direção do comércio eletrônico.

O relatório Direct-to-Garment Market Forecast 2021-
2026 pode ser adquirido separadamente ou como parte
de uma assinatura de outras pesquisas fornecidas pelo
Serviço de impressão funcional e industrial da Keypoint
Intelligence.

A tecnologia P5
TEX iSUB com sua
opção de fixação em
linha marca um marco
para a impressão por
sublimação e permite
a eliminação de uma
etapa no processo de
produção. A fusão em linha integrada para impressão
direta em tecidos de poliéster significa que nenhum
investimento é necessário para dispositivos externos,
como prensa térmica ou calandra. Tempo e custos de
produção reduzidos, bem como economia de energia
de até 50% em comparação com um processo tradi-
cional com prensa térmica externa, permitem um au-

mento significativo
na eficiência e uma
redução no custo to-
tal de propriedade
para o usuário.

A tecnologia sem
contato iSUB garan-
te excelente con-

sistência de cores em toda a largura de impressão,
bem como detalhes nítidos em imagens e texto, e pra-
ticamente elimina o sangramento ou desfoque de co-
res. Além disso, o recurso de vários rolos oferece
uma grande vantagem no manuseio de mídia, permi-
tindo a troca rápida de mídia por meio de uma ope-
ração individual.

IMPRESSÃO TÊXTIL

Previsão de mercado para impressoras Direct-to-

Garment (DTG) para os anos 2021-2026

Tecnologia Durst P5 TEX Isub



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 repo-

sição

disponíveis, incluindo uma boa seleção

de peças "difíceis de encontrar".

Onde nos encontrar:

site:

e-mail:

Telefone:

www.gws.nl
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F
Olga Brito, diretora da WAN-IFRA para a

América Latina e Espanha apresentou alguns

dos resultados mais importantes do relatório

anual da WAN-IFRA, que analisa o resultado

dos negócios em 2022 e as previsões para

2023, além das estratégias e tendências que

os editores colocaram para compensar o espaço perdido.

O diretor disse que hoje, na indústria, existem "ventos

contrários, alguns um pouco como um furacão e outros

como uma brisa forte, mas também temos ventos de cau-

da que nos movem e podemos aproveitá-los".

Com parte dos resultados da pesquisa carro-chefe

que a WAN-IFRA tem, com base em um estudo que vem

sendo feito há 30 anos, é uma prévia dos resultados da

pesquisa sobre onde está a indústria em termos de indi-

cadores financeiros, performance indicadores, para onde

nos dirigimos e algumas das prioridades estratégicas que

as editoras estão a focar neste momento, o estudo é rea-

lizado com o apoio e patrocínio da Protectmedia.

Entre as conclusões mais importantes do estudo apli-

cado entre julho e setembro de 2022 a pouco mais de 170

editoras de 62 países (28 economias desenvolvidas e

avançadas e 34 em desenvolvimento), está o sentimento

das editoras em relação às perspectivas de seus negó-

cios nos próximos 12 meses e nos próximos 3 anos

Assim, as respostas mostram que os editores estão

preocupados com os próximos 12 meses e um pouco

mais otimistas com os próximos 3 anos, mas pessimistas

com as perspectivas futuras de negócios, embora 1 em

cada 6 acredite que pode melhorar.

Também é possível perceber que você está preocu-

pado em ter lançado as bases de suas estratégias para o

futuro.

Na comparação deste mesmo relatório realizado em

2021, verifica-se que 82% dos pesquisados estavam oti-

mistas para os próximos 12 meses, e número semelhan-

te para os 3 anos seguintes.

Porém, em 2022 essa confiança perde-se, sobretudo

no que corresponde às perspetivas para os próximos 12

meses, já que considerando que este ano será excecio-

nal em termos de rendimentos, esperam que dobre até

ao final do ano.

Outra diferença importante pode ser observada em

termos de renda. Em 2021, 12% dos países desenvolvi-

dos esperavam por renda, enquanto em 2022 esse nú-

mero cai para 8%. Em contraste com eles, os membros

das economias em desenvolvimento são mais otimistas,

pois suas estratégias são focadas na renda, o que mostra

que decidir inovar em termos de outras formas de ob-

tenção de renda, experimentando em muitas áreas e tec-

nologias em uma posição mais orientada é uma prosperi-

dade .

Embora as margens de lucro globalmente e Embora

estejam abaixo de seus dias de glória, a pesquisa mostra

que as existentes são sólidas, o que abre o panorama e

permite entender esse otimismo de crescimento nos pró-

ximos 3 anos.

Outro dos pontos interessantes da pesquisa é o fato

de que a renda hoje é bastante saudável em questões di-

gitais, mas ainda é a renda que se obtém em maior valor.

Uma inovação que vem sendo apresentada é o surgi-

mento de "eventos" em termos de outras formas de ren-

da. De fato, 33,5% dos pesquisados afirmam ter adquiri-

do renda dessa forma.

Por isso, espera-se que nos próximos anos as

alianças com plataformas se tornem mais importantes, de

mãos dadas com o comércio eletrônico.

Embora a publicidade continue a impulsionar o setor,

outras fontes de receita estão se tornando mais importan-

tes, por isso é recomendável que, ao analisar estratégias

futuras, prioridades de investimento, desenvolvimento de

produtos e estratégias voltadas para encontrar outro ca-

minho, sejam levados em consideração. .

Tendências da Imprensa Mundial 2022
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O Certificado Internatio-
nal Color Quality Club é ofe-
recido a todas as empresas
que conseguiram produzir
consistentemente jornais
de alta qualidade por um
longo período de tempo, se-
guindo os padrões interna-
cionais de impressão. Trin-
ta e nove títulos de publi-
cações foram escolhidos no International Color
Quality 2022-2024.

Em 1994, a WAN-IFRA iniciou o International Color
Quality Club (ICQC). A cada dois anos, editores de to-
do o mundo enviam suas publicações impressas.
Eles são avaliados de acordo com o padrão de im-
pressão ISO. Amostras que demonstram excelência

em impressão colorida são
premiadas como membros
do ICQC.

Os novos membros do
"International Color Quality
Club 2022-2024 (ICQC)"
para jornais e revistas são
anunciados com base na
avaliação técnica "cubói-
de" e uma avaliação geral

da qualidade da impressão gráfica. Para esta edição
do concurso, 40 títulos de publicação alcançaram o
Color Quality Membership 2022-2024, com a maioria
dos vencedores vindo da Índia e da Alemanha.

Sete novos membros entraram no "Star Club" no
concurso deste ano, e dois entraram no "Millennium
Club".

O 74º Congresso Mundial de Mídia de Notícias, reu-
nindo líderes de mídia de todo o mundo, acontecerá de
28 a 30 de junho de 2023 em Taipei, Taiwan.

A WAN-IFRA sediará o evento de 2023 em parceria
com o United Daily News Group (UDN), uma das princi-
pais empresas de mídia e tecnologia de Taiwan. O even-
to acontecerá no Centro de Exposições Taipei Nangang,
no recém-inaugurado Hall 2. O Grand Hyatt Taipei, loca-

lizado ao lado do mundialmente famoso Taipei 101, foi
selecionado como o hotel oficial da conferência.

O World News Media Congress é mais do que ape-
nas uma conferência: inclui uma série de eventos es-
pecíficos para as comunidades que compõem o negócio
da mídia de notícias, incluindo o Global Summit of Media
Leaders, o World Publishers Forum e o Summit of Wo-
men in the Notícia.

WAN-IFRA World News 
Media Congress 2023

WAN-IFRA International Color Quality
Club 2022-2024 Campeões
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B
eleza, expressão, sustentabilidade

e inovação. Obras extraordinárias

de todo o mundo cuidadosamente

selecionadas por um júri de espe-

cialistas para valorizar o design e o

trabalho de quem usa papéis e materiais auto-

adesivos Fedrigoni e os transforma em joias

únicas. Uma explosão de criatividade na ce-

rimônia de premiação dos vencedores do Fe-

drigoni Top Awards 2022, anunciados em no-

vembro passado durante uma cerimônia no 3

Mazarium em Paris. 100 dos melhores trabal-

hos do concurso foram exibidos em uma sala

do prestigiado local parisiense.

Designers, impressores, editoras e marcas

apresentaram seus projetos feitos com papéis especiais

Fedrigoni e materiais autoadesivos: objetos de alta quali-

dade que foram julgados com base no projeto gráfico,

funcionalidade, qualidade da execução técnica e uso

adequado dos materiais, com atenção especial ao impac-

to ambiental.

Foram cinco categorias de premiação: a vencedora da

Embalagem foi "Nibbo Bean to Bar Chocolate Packaging"

(China); o segundo lugar foi para "Romaniello" (Itália) e o

terceiro lugar foi para "Cosmetic Please and Thank You"

(Reino Unido). Menções especiais vão para "21 Beauty"

(China), "Champagne Bollinger B13" (França) e "Chau-

met 2021 Mooncake boxes" (França).

O vencedor na categoria Labels foi "Terra

viva" (Itália), seguido de "Woven Whiskey"

(Reino Unido) e Paraje Dondellas (Espanha).

Menção especial para "Xamorfos" (Itália).

O primeiro prémio de Montagem foi atribuí-

do a "IMPRESSIONS" (França) e o segundo e

terceiro prémios foram a "The Quest for Uni-

versality" (República Checa) e "Gotico-Anti-

qua" (made in Germany). Menções especiais

para "Design and the Wondrous" (França) e

"Improvisation" (França).

O vencedor na nova categoria Comuni-

cação de Grande Formato foi "Recalling" (In-

donésia), seguido de "Italianate Palazzo in En-

gland" e "DJ Console", ambos fabricados na Itália.

O vencedor da Comunicação Corporativa foi "Sonho o

que sou" (Espanha). O segundo lugar foi "Diptyque: Cof-

fret 60 ans" (França), e o terceiro "Organic Texture Box"

(Itália). Menções especiais vão para "Modulação 2021-

2022" (França) e "Kit de maquiagem Valentino" (França).

"Social Determinism through the City of God", de Sa-

muel Friedrich Schmidt, aluno da Ecole Cantonale d'Art

de Lausanne, foi premiado pela nova seção "Pesquisa".

Este é um projeto piloto projetado para trazer à tona a

criatividade dos designers de amanhã de universidades

de todo o mundo.

Fedrigoni Top Awards, os
vencedores da edição de 2022



Todos devem tentar reduzir o uso de embalagens desnecessárias, mas a maioria 
das embalagens é indispensável. As sacolas de papel podem ser uma ótima 
alternativa pois são facilmente recicláveis e sua matéria-prima é renovável.

Comparados a outros 
materiais, os produtos 
feitos a partir do papel, 
de forma sustentável, 
podem ser uma escolha 
inteligente porque têm 
origem em recursos 
renováveis – árvores 
cultivadas, luz solar, 
solo e água.¹

O papel é um dos 
materiais mais 

reciclados do Brasil, 
com uma taxa de 

reciclagem de 70% 
em 2020.²

Em pesquisa realizada no 
Brasil em 2019, 54% dos 

consumidores 
brasileiros preferem 
embalagens de papel 

por serem melhores 
para o meio ambiente.³

Todos os anos, 
cerca de 8 milhões 

de toneladas de 
lixo não reciclado e 
não biodegradável  

são jogadas nos 
oceanos, 

prejudicando os peixes 
e toda a vida marinha. 
Uma vez que entram 
na cadeia alimentar, 
ameaçam a saúde 
humana também.4

LOVE
PAPER

lovepaper.org.brtwosides.org.br

Papel, cartão e
papelão: uma ótima

história ambiental 
para contar

@TwoSidesBrasil

@LovePaperBrasil

Referências: 1. World Resources Institute (WRI)/World Business Council 
for Sustainable Development, Sustainable Procurement of Wood and 

Paper-based Products, 2014. | 2. Relatório Anual Ibá/FGV, 2021. | 3. Two 
Sides e Toluna, Pesquisa sobre as percepções e atitudes do consumidor 

brasileiro sobre a impressão e o papel, 2021. | 4. WRI,  
https://www.wri.org/blog/2019/03/127-countries-now-regulate-

-plastic-bags-why-arent-we-seeing-less-pollution.
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A impressão continua a ser

o meio preferido para leitores

de revistas e livros, desafiando

o pensamento convencional

da indústria de que o digital é

dominante.

Não há dúvida de que a mí-

dia global e as indústrias edito-

riais estão se esforçando mui-

to para levar os leitores online.

Quer se trate de livros, revis-

tas, jornais ou publicidade, a

grande maioria dos investi-

mentos é virtual e não física,

com as empresas focando

apenas no digital em detrimen-

to do impresso.

Mas parece que os leitores

estão resistindo à crescente onda de conteúdo digital,

continuando a mostrar seu amor pelo formato tradicio-

nal e seus muitos benefícios. Esse amor foi demonstra-

do em uma série de estudos recentes, mostrando a po-

pularidade duradoura das revistas impressas em todo o

mundo e as vendas recordes de livros impressos.

OS LEITORES DE REVISTAS PREFEREM A VERSÃO
IMPRESSA

Uma pesquisa da YouGov com consumidores do

Reino Unido e dos Estados Unidos revelou que cerca de

metade de cada leitor prefere ler revistas impressas,

com pouco menos de um terço preferindo ler a versão

digital.

Pesquisando mais de 111.600 consumidores no Rei-

no Unido e quase 56.000 nos EUA, o YouGov descobriu

que 58% dos leitores do Reino Unido preferem revistas

impressas, enquanto 47% dos americanos gostam mais

de ler revistas. impresso. Isso se compara a apenas

18% dos leitores do Reino Unido e 29% dos leitores dos

EUA que preferem ler a versão digital.

O estudo se torna ainda mais interessante quando

você divide as respostas em faixas etárias. Embora

apoie o pensamento convencional da indústria de que a

preferência pela impressão fica mais forte à medida que

seu público envelhece, as pessoas nas faixas etárias

mais jovens ainda demonstram amor pelo papel.

No Reino Unido, apenas 10% das pessoas com 55

anos ou mais preferem ler uma revista online, o que au-

menta para apenas 32% entre as pessoas de 18 a 24

anos. O número de entrevistados que disseram preferir

a impressão foi de 70% e 39%, respectivamente. Nos

Estados Unidos, aqueles com idades entre 18 e 24 anos

mostraram uma preferência ligeiramente maior pelo di-

gital (39% contra 32% para impressão), enquanto aque-

les com 55 anos ou mais refletiram as opiniões dos

britânicos (61% preferiram impressão em comparação

com 16% que preferencial digital).

VENDAS DE LIVROS IMPRESSOS DISPARAM
Essa popularidade das revistas impressas em todas

as faixas etárias se reflete na indústria do livro. Conti-

nuando uma tendência que se intensificou durante a

pandemia, mais e mais pessoas estão lendo cada vez

mais livros impressos, com os números atuais de ven-

das no Reino Unido ultrapassando a marca de £ 1

bilhão em setembro.

Segundo o TCM (Mercado Total de Clientes), da

Nielsen, o primeiro semestre de 2022 registrou a mais

longa sequência de janeiro a junho desde o início dos

registros. Nas primeiras 26 semanas deste ano, foram

gerados £ 767,7 milhões, £ 19,5 milhões a mais do que

em 2008, o líder do primeiro semestre anterior. As ven-

das nas categorias de ficção e infantil quebraram recor-

des, com vendas de £ 205 milhões e £ 187,5 milhões,

respectivamente.

LEMBRE-SE DE SEUS LEITORES
Esses estudos e números de vendas fornecem uma

forte garantia de que revistas e livros continuam a ser

mais populares na mídia impressa e um lembrete para

uma indústria de que ela não deve perder de vista a mí-

dia tradicional que frequentemente financia seus primos

digitais.

Fontes:
fipp.com/news/magazine-readers-prefer-print
thebookseller.com/features/strong-print-sales-through-
nielsens-tcm-show-first-half-market-at-record-level

A popularidade duradoura da impressão
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A Mondi, fornecedora global de papel e embalagens sustentáveis, foi re-
conhecida em duas categorias no Prêmio Notícias de Embalagens Sus-
tentáveis 2022 na economia circular e na categoria geral. Os prêmios, apre-
sentados pela revista Sustainable Packaging News, reconhecem embala-
gens e soluções de reciclagem inovadoras e ecologicamente corretas, bem
como melhorias relacionadas a embalagens em processos operacionais,
como produção, logística e distribuição.

As sacolas de compras da Tesco, feitas de papel EcoVantage produzi-
do na fábrica da Mondi em Št?tí na República Tcheca, mostram como os
fornecedores podem trabalhar com varejistas para desenvolver sistemas
circulares e transformar resíduos em um recurso valioso. O papel EcoVan-
tage da Mondi combina a resistência, capacidade de impressão e aparên-
cia de uma camada superior de fibra fresca com os benefícios de sustenta-
bilidade de uma camada interna de fibra reciclada.

A colaboração da Mondi com o varejista visa fechar o ciclo trabalhando
em toda a cadeia de suprimentos. Como parte da parceria, a Mondi recicla
resíduos de embalagens de papelão ondulado gerados na Tesco em papel
EcoVantage. A rede de conversão da Mondi então produz as sacolas de
compras, que os clientes da Tesco Central Europe usam para suas com-
pras. Essa parceria ajuda a Tesco a atingir sua meta de zero emissões lí-
quidas usando uma sacola de compras reciclável de alto desempenho.

O fabricante
de papéis es-
peciais com se-
de em Bielefeld
revisou todo o
portfólio fosco
de sua mídia
jato de t inta
jetscript. A no-
va geração de
papéis foscos
para jato de tin-
ta com grama-
turas de 70 a
228 g/m² im-
pressiona com
uma ampla gama de aprimoramentos de produtos. A
camada de recepção de tinta revestida otimizada
permite cores particularmente vivas, realistas e bril-
hantes. 

A superfície
homogênea e
uniforme dos
novos papéis é
especialmente
perceptível em
impressões de
grandes áreas.
A maior densi-
dade de t inta
óptica otimiza a
reprodução de
tons escuros e
pretos em parti-
cular.

As áreas de
aplicação para os novos papéis para jato de tinta vão
desde impressão em grande formato e banners em
lojas de varejo e outlets, mala direta, publicações e
brochuras até fotografias e álbuns de fotos.

Mondi premiada no Sustainable
Packaging News

Novos papéis revestidos da Mitsubishi
HiTec Paper



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
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EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS

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

SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
isograph_leandro

EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO
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A Canon Europa aca-

ba de lançar a nova im-

pressora de mesa de

grande formato image-

PROGRAF TC-20. Pro-

jetado principalmente

para mercados de volu-

me muito baixo, como

empresas de arquitetu-

ra, engenharia e cons-

trução (AEC), escolas e

hotéis, este modelo per-

mite a impressão de imagens altamente detalhadas e

de alta qualidade em tamanhos de papel que variam

de A4 a A1+. A facilidade

de uso do próprio design,

os novos frascos de tinta

pigmentada de 70 ml em

quatro cores (BK/C/M/Y)

que simplificam a manu-

tenção da impressora e

seu pequeno tamanho fi-

no com alimentador au-

tomático de folhas (ASF)

integrado como padrão,

eles são perfeitos para

pequenos escritórios, bem como para profissionais

que trabalham em casa.

A
FESPA Global Print Expo 2023

e a European Sign Expo 2023

retornam à Messe Munique,

Alemanha, de 23 a 26 de maio

de 2023, com a missão de com-

partilhar "Novas Perspectivas"

com profissionais de impressão e sinali-

zação hoje. definindo suas estratégias para

um futuro de sucesso.

A FESPA Global Print Expo e a European

Sign Expo 2023 oferecerão aos visitantes

uma série de inovações de produtos para im-

pressão e sinalização digital, serigráfica e

têxtil, com mais de 330 expositores já contra-

tados para o show, e Brother, EFKA, HAN-

GLORY, Mimaki e Surfex Coverings confir-

mados como patrocinadores.

NOVO EVENTO: EXPERIÊNCIA DE

PERSONALIZAÇÃO

Mantendo essa ênfase no pensamento

inovador, a FESPA está lançando o evento

Personalization Experience, a ser realizado em conjun-

to com a FESPA Global Print Expo. Localizado no cen-

tro da feira, este evento autônomo se concentrará no es-

paço de exibição aberto a todos os visitantes da FESPA

Global Print Expo e da European Sign Expo, e oferecerá

uma vitrine experimental de produtos e soluções para

personalização.

A experiência de personalização de vários dias apre-

sentará conteúdo individual dedicado ao marketing de fi-

delidade personalizado, personalização de roupas es-

portivas e moda, interiores sob medida e

embalagens personalizadas, e contará com

mais de 50 palestrantes especialistas no as-

sunto.

O popular evento FESPA Printeriors, com

foco em decoração de interiores, fará parte

da Personalization Experience, apresentan-

do uma variedade de espaços interiores indi-

vidualizados com curadoria da FESPA Tex-

tile Ambassador Debbie McKeegan.

MAIS EDUCAÇÃO E INSPIRAÇÃO NA

FESPA GLOBAL PRINT EXPO

O espaço Sustainability Spotlight retor-

nará ao evento de 2023 pelo segundo ano,

mais uma vez oferecendo aos visitantes a

oportunidade de aprender mais sobre como

melhorar seu desempenho e credenciais

ambientais em um momento de crescente

urgência em torno da sustentabilidade.

A FESPA Global Print Expo também se-

diará o FESPA Awards 2023, com uma gale-

ria de trabalhos selecionados de impressores de todo o

mundo, acessível aos visitantes pela primeira vez desde

2020. As inscrições para os prêmios serão encerradas

em 25 de janeiro de 2023.

O World Wrap Masters também retornará com a com-

petição World Wrap Master Europe 2023 e os melhores

decoradores de veículos europeus e com os sete vence-

dores da competição regional se enfrentando na final do

World Wrap Masters. Além disso, o evento oferecerá de-

monstrações ao vivo de especialistas do setor.

FESPA Eventos 2023 

Canon lança a nova imagePROGRAF TC-20
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A Canon

anunciou que a

PRINTING Uni-

ted Alliance reconheceu a

qualidade de sua tecnolo-

gia gráfica de grande for-

mato com três Pinnacle

Product Awards. Esses

prêmios foram concedidos

à impressora de mídia flexí-

vel Colorado 1630 UVgel e às impressoras planas Ari-

zona 2380 GTF e XTF. Além disso, a tecnologia Ca-

non FLXfinish+ foi homenageada com o Pinnacle In-

terTech Award. Cada uma das mais de 160 inscrições

em mais de 58 categorias, incluindo tecnologias

analógicas, digitais, de saída e sem saída, foi analisa-

da por um painel independente de mais de uma dúzia

de juízes, composto por líderes de destaque do setor.

Impressão.

Em 2022, os produtos Canon ganharam Pinnacle

Product Awards nas seguintes categorias:

l A Colorado 1630 foi premiada como a Melhor Im-

pressora de Mídia Flexível UV (abaixo de 80 polega-

das)

l Melhor impressora plana UV/látex Arizona 2380

GTF (US$ 200.000 a US$ 500.000)

l Arizona 2380 XTF, melhor impressora de mesa

UV/látex +branco (US$ 200.000 a US$ 500.000)

A
Canon anunciou

que a 3M reconhe-

ceu a qualidade da

Colorado 1650 e

sua tinta UVgel 460

para aprovação no

programa de garantia 3M MCS.

Esta aprovação confirma que as

aplicações impressas com tinta

Colorado 1650 e UVgel 460 em mídia aprovada pela 3M

atendem aos mais altos padrões de qualidade. As apli-

cações cobertas pela Garantia 3M MCS incluem gráficos

de veículos, banners e displays, gráficos de piso e muitos

outros. Para obter esta certificação, o Colorado 1650 e

suas tintas UVgel 460, em combinação com vários substra-

tos 3M, passaram com sucesso por uma série de testes ri-

gorosos conduzidos sob as rigorosas condições de teste da

3M.

A impressora de 64 polegadas da Canon, a Colorado

1650, usa tecnologia exclusiva de tinta UVgel, incorporan-

do todos os destaques das tecnologias alternativas de tin-

ta, como gama de cores com solvente ecológico e re-

sistência à luz, adequação para uso interno e tempo de

secagem rápido do látex, além da produtividade e proces-

so de impressão de baixa temperatura de UV. A tecnolo-

gia UVgel também permite opções únicas, como a pro-

dução de produtos com acabamento fosco ou brilhante,

ou mesmo os dois acabamentos combinados em uma

única impressão.

As tintas UVgel oferecem um resultado inodoro e ultra-

rresistente, totalmente certificadas para uso interno, mas

também altamente duráveis ao ar livre. Com os clientes

da empresa já se beneficiando de zero emissões de VOC,

zero poluentes atmosféricos perigosos e um baixo uso

médio de tinta de 6,4 ml/m2 nos mais de 2.500 motores

UVgel instalados em todo o mundo, o UVgel já provou ser

uma solução sustentável e econômica alternativa à tecno-

logia de látex e solvente ecológico.

Canon ganha quatro

Pinnacle Awards 3M aprova tinta UVgel

Canon Colorado 1650



41 LaPrensaLaPrensaGrande formatoGrande formato

É
normal sentir que seu
negócio está emperra-
do e não consegue
descobrir como conti-
nuar inovando, mas

com a impressão direta ao objeto
(DTO) isso é coisa do passado;
agora as possibilidades são enor-
mes para criar objetos únicos que
levam o seu negócio ao topo.

Você não precisa trabalhar len-
do relatórios de pesquisa de mer-
cado para saber o que os consu-
midores de hoje estão pedindo e,
em alguns casos, esperando. A
possibilidade de personalizar e
adaptar os produtos que com-
pram é uma das tendências da
impressão. Tudo, desde seus tê-
nis até seu celular, agora está disponível
com algum nível de personalização. E por-
que não? A experiência do cliente é apri-
morada e os varejistas podem cobrar mais
por produtos padrão e existentes.

Uma maneira fácil de personalizar
produtos é por meio da impressão direta ao
objeto (DTO). Hoje, as impressoras diretas ao
objeto (DTO) baseadas em tinta oferecem im-
pressão colorida detalhada e a capacidade de adicionar
texturas e acabamentos brilhantes ou foscos diretamen-
te a objetos 3D feitos de materiais como madeira, metal,
vidro, couro, etc., plásticos, têxteis e muitos outros, tor-
nando o processo mais simples e lucrativo do que nunca.

Aqui estão cinco coisas nas quais você pode imprimir
facilmente:

1. ARTIGOS ESPORTIVOS

Você pode imprimir em uma ampla variedade de arti-
gos esportivos. Bolas de golfe, bolas, raquetes de tênis,
bastões de softball, tacos e discos de hóquei, troféus e
até bolas de futebol! Resumindo, se for para a impres-
sora, pode ser impresso por cima.

2. GARRAFAS DE ÁGUA, COPOS, XÍCARAS DE CAFÉ,
TAÇAS DE VINHO E MUITO MAIS

Tendo problemas para encontrar sua garrafa de
água em um mar de outras garrafas? Personalize garra-
fas de aço inoxidável ou vidro, recipientes de bebidas
Yeti, garrafões, canecas e copos longos com gráficos
ou texto impresso com tintas UV. Seus clientes estão

procurando maneiras de agrade-
cer a um amigo ou comemorar
uma ocasião especial? Imprima
em um conjunto de taças de vin-
ho ou adicione logotipos ou gráfi-
cos a um conjunto de canecas de
cerveja usando novas tecnolo-
gias de impressão.

3. JOIAS E ACESSÓRIOS

Pulseiras, brincos, anéis, co-
lares, brincos... vale tudo para a
impressão direta no objeto.
Quer personalizar outros
acessórios tecnológicos? Pul-
seiras de relógios, laptops, ca-
pas de telefone, fones de ouvido
e muito mais podem ser perso-
nalizados com designs, texto e

gráficos coloridos, permitindo que os con-
sumidores expressem ainda mais seus
estilos individuais.

4. PRESENTES DE CASAMENTO

Quer imprimir os nomes do casal feliz,
diretamente em uma bolsa ou caixa? Sem

problemas! A impressão direta ao objeto
(DTO) permite adicionar textos e gráficos de boa von-

tade a presentes de casamento, ao mesmo tempo em
que aplica texturas elegantes e efeitos brilhantes. Con-
sidere expandir o tema com porta-copos, taças de
champanhe, capas de livros de visitas e muito mais. Es-
ses objetos podem se tornar lembranças valiosas para
os noivos e seus convidados.

5. MESAS E PAREDES

Gostaria de alguma cor com o seu pedido? Imprima
logotipos ou designs de empresas diretamente em tam-
pos de mesa de vidro, madeira ou plástico ou adicione
gráficos a ladrilhos de cerâmica ou tábuas de madeira.
Esses designs podem manter uma empresa na mente
dos consumidores ou simplesmente dar uma elegância
a objetos de outra forma mundanos.

PERSONALIZAÇÃO = LUCROS

A lista de produtos aos quais você pode agregar va-
lor com personalização é quase infinita. As impressoras
Roland DG UV vêm em uma variedade de tamanhos e
configurações para atender às suas necessidades de
negócios e tendências de impressão.

O top 5 dos melhores objetos

para personalizar este 2023



N
o dia 20 de janeiro, foi realizado no
Circuito de Barcelona o TrueVIS
Premiere Event da Roland DG, no
qual foram mostrados os equipa-
mentos TrueVis VG3-640, VG3-

540, SG3-540, SG3-300 para uma família de
10 produtos apresentados pela empresa exe-
cutivos, onde seu CEO comentou sobre o
crescimento da empresa e dos mercados em
que está presente.

A América do Norte com 31,1% das vendas
ocupa o primeiro lugar, seguida pela Europa
com 38,1%, depois o Japão com 10%, a Ásia
com 7,2% e, finalmente, outros lugares arreca-
dam os 13,6% restantes. Referiu-se à forma
como a empresa evoluiu de 1980 a 2020, des-
de os instrumentos musicais até à situação
atual das impressoras solventes e UV.

O evento incluiu uma demonstração do pro-
duto, envolvimento da Alpine F1, simuladores
de direção da F1, um passeio de ônibus pelo
Circuito de Barcelona-Catalunha e uma expo-
sição de skate feminino.

O evento continuou a se ater aos novos recursos de
impressoras para a indústria gráfica e de sinalização, já
que a Roland DG apresentou a expansão de sua família
de produtos TrueVIS. O lançamento mais recente é o
maior anúncio de produto da empresa até o momento,
oferecendo a mais ampla gama de tecnologias de tinta e
aplicações para impressão rolo a rolo em uma única famí-
lia de produtos.

Espera-se que os novos modelos revolucionem o mer-
cado, aproveitando a herança ecossolvente da TrueVIS,
adicionando impressão UV e tecnologia de corte com a
alta produtividade da série LG e multifuncional da série
MG, juntamente com a primeira impressora a jato de tinta
baseada em resina do mundo. baseado, o AP 640. Junto
com os quatro modelos de ecossolvente lançados em
março de 2022, a linha TrueVIS se expande para um to-
tal de 10 dispositivos de jato de tinta.

Oferecendo uma oferta única para a indústria, a linha
TrueVIS oferece qualidade de imagem em todos os seg-
mentos de tecnologia compatível com a mais ampla ga-
ma de aplicações, garantindo que nenhum requisito de
aplicação ou expectativa de qualidade seja descartado.

O modelo de resina recém-desenvolvido oferece uma
expressividade natural que aproveita a textura do suporte
e utiliza tintas aprimoradas que não agridem o meio am-
biente ou as pessoas. Os modelos UV permitem saída de
alta definição, incluindo expressões tridimensionais para
reprodução de belas artes e comunicação tátil, incluindo
Braille, enquanto os modelos com solvente ecológico
criam gráficos de cores vivas, elevando a impressão UV

a um novo nível.
A plataforma de hardware totalmente nova,

apresentada dentro de cada máquina, inclui
melhorias significativas na interação do usuário
e conectividade digital, por meio do Roland DG
Connect, projetado para aumentar a competiti-
vidade e reduzir significativamente o tempo de
inatividade do usuário.

Tony Miller, presidente da Divisão Global de
Vendas e Marketing da Roland DG comentou:
"As necessidades do consumidor mudaram e
continuam a mudar dramaticamente no cenário
de inovação tecnológica vertiginosa, mudança
do tecido social e crescente conscientização
sobre questões ambientais. Como resultado, os
gráficos impressos são cada vez mais necessá-

rios não só para transmitir informação, mas também para
oferecer funcionalidade e expressividade que criem im-
pressões e experiências positivas.

"Estamos muito satisfeitos em apoiar nossos clientes
neste cenário em mudança, lançando uma expansão pa-
ra nossa linha TrueVIS, oferecendo mais opções e mel-
hores soluções inovadoras para todos. Não importa qual
tecnologia de impressão eles escolham, nossos clientes
podem contar com o mesmo setor." Liderando o caminho
em qualidade de impressão TrueVIS e confiabilidade em
toda a gama."

Desde que o primeiro modelo foi lançado em 2016, a
série TrueVIS foi reconhecida por profissionais de pro-
dução gráfica por sua capacidade de produzir gráficos de
alta qualidade.

Juntamente com esta expansão do produto, a Roland
DG lançou seu TrueVIS Product Wizard, que ajuda os
clientes a encontrar o produto TrueVIS ideal, eliminando
a complexidade da escolha. Cada produto é pontuado e
ponderado para fornecer resultados de resposta preci-
sos, recomendando o produto principal para o cliente jun-
to com alternativas a serem consideradas.

A Roland DG Corporation é uma fornecedora global
de soluções de impressão digital. As impressoras a jato
de tinta, impressoras/cortadores e máquinas de corte da
empresa são amplamente utilizadas para criar uma am-
pla gama de itens promocionais, incluindo banners, pla-
cas, gráficos de veículos, decalques e etiquetas, e para
fornecer serviços de personalização de roupas e itens
pessoais, como smartphones casos. 
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TrueVIS Premiere Event da Roland DG

CEO Kohei Tanabe.

Tony Miller.



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

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

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

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

Automatic StrippingAutomatic Stripping

sharedrisk@sharedrisk.es

Torna mais
fácil e simples, 

obter o produto 
corte e vinco 

e se livrar do
lixo

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es
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A Xaar lançou sua cabeça de

impressão revolucionária, a Xaar

Aquinox, que oferece confiabilida-

de, criatividade e sustentabilidade

excepcionais para impressão de

fluidos aquosos.

O Aquinox é o mais recente de-

senvolvimento na plataforma Ima-

gineX da Xaar, e sua revolucioná-

ria tecnologia aQPower fornece

uma abordagem radicalmente no-

va para a injeção confiável de flui-

dos aquosos, fornecendo uma cabeça de impressão

industrial verdadeiramente transformadora.

O aQPower da Xaar é uma combinação de tecno-

logias inovadoras projetadas para otimizar a vida útil e

a robustez do Aquinox ao manuse-

ar fluidos aquosos. Essas tecnolo-

gias incluem uma arquitetura inter-

na reprojetada, novos materiais

compatíveis com a água capazes

de lidar com o aumento do desem-

penho faixa de trabalho de níveis

de pH e um novo e revolucionário

sistema de acionamento que facilita

a expulsão ideal das gotas.  Isso,

juntamente com o sistema de recir-

culação de tinta da tecnologia TF

da Xaar, garante que o Aquinox ofereça um tempo de

abertura do bocal significativamente mais longo em

comparação com os cabeçotes de impressão aquosos

típicos.

A
SA International (SAi), fornecedora de so-

luções de software de design para as indús-

trias de sinalização, impressão digital, têxtil e

usinagem CNC, anunciou que sua popular bi-

blioteca de ativos on-line Sign Design Ele-

ments estará disponível para todos os usuários. de seu

principal software de sinalização Flexi. Até agora, isso A

biblioteca abrangente, que consiste em uma coleção ca-

da vez maior de imagens, gráficos e modelos para down-

load para usuários de letreiros e displays, estava disponí-

vel apenas como um complemento para clientes com

uma assinatura SAi.

Por meio de sua parceria aberta com a Ingram Publis-

hing (fornecedor da biblioteca de ativos), os usuários do

Flexi podem acessar mais de dez milhões de gráficos di-

ferentes, incluindo imagens de alta resolução, logotipos,

fontes, ilustrações vetoriais prontas para corte, designs e

sinais para veículos e arquivos preparados para metali-

zação. A biblioteca contém mais de 25.000 modelos ape-

nas para fabricantes e modelos de carros e caminhões de

todo o mundo. Além disso, os usuários agora têm acesso

muito fácil aos Sign Design Elements por meio do aplica-

tivo de software Flexi. Isso elimina a necessidade de abrir

outro navegador, economizando tempo dos clientes.

Nova cabeça de impressão Xaar Aquinox

Biblioteca de elementos de design de

sinalização SAi acessível a usuários do Flexi



 Embalagens de papel, cartão e papelão são 
essenciais para minimizar os impactos ambientais, pois são 

recicláveis e feitas de matéria-prima renovável.

uma escolha natural

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

mento de impressão AB Graphic Interna-

tional (ABG) lançou seu carro-chefe Digi-

con Series 3 em uma largura de banda lar-

ga de 430 mm. Com mais de seus clientes

agora migrando para uma rede mais ampla, a mu-

dança indica a resposta da empresa à "inovação lide-

rada pelo cliente", um valor central da ABG.

Com milhares de instalações Digicon Series 3 em

todo o mundo, o modelo de 430 mm retém todos os

módulos existentes da máquina de 350 mm, incluindo

a tela plana e a unidade de estampagem a quente Big

Foot de 50 toneladas com cabeçote giratório. Ofere-

cendo maior eficiência e desempenho, a nova máqui-

na de maior largura está disponível apenas no formato

da esquerda para a direita.

O sistema modular Digicon Series 3 de última ge-

ração pode operar a velocidades de até 150m/min no

modo totalmente rotativo ou 64m/min no modo semi-

rotativo e pode ser executado online/offline com um

SGTR (rebobinador de torre). durante uma solução di-

reta para a caixa.

A tela plana oferece a capacidade de fornecer em-

belezamentos excepcionais de serigrafia com configu-

ração rápida e maior velocidade e cobertura. Também

pode produzir cores vibrantes para máximo impacto. O

módulo de estampagem e estampagem a quente com

capacidade de 50 toneladas da Big Foot oferece várias

alimentações de folha em todo o comprimento e largu-

ra da bobina, criando efeitos dinâmicos e acabamen-

tos que garantem uma vantagem competitiva. Ambos

os módulos podem ser instalados juntos no Digicon

Series 3 430, permitindo que você lamine e grave em

uma única passagem para produzir as melhores eti-

quetas.

Assim como todos os Digicon Series 3s, o 430mm é

totalmente compatível com o fleyeVision, o aclamado

recurso de inspeção e edição de câmeras da ABG, que

fornece seleção automática, inspeção 100% e rejeição

de rolos com falha, sem interrupção. da produção.

AB Graphic lança seu Digicon Series 3
em uma largura de banda mais ampla
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A Curtis Packaging, especialista em
embalagens cartonadas dobráveis de lu-
xo para algumas das marcas mais icôni-
cas do mundo, investiu na primeira im-
pressora Scodix Ultra 6000 com tecnolo-
gia SHD. À medida que as tendências
para tiragens mais curtas e maiores
lançamentos de produtos continuam, o
Scodix Ultra 6000 com SHD permitirá
que a Curtis acompanhe os prazos de
entrega exigentes, enquanto o número e a qualidade

dos acabamentos "Eles atenderão a pratica-
mente qualquer necessidade do cliente", de
acordo com Don Droppo . Jr., presidente e
CEO da Curtis Packaging.

A impressora Scodix Ultra 6000 embele-
za a impressão em velocidades de até 1.000
folhas B1 por hora. O novo modelo Smart
High Definition (SHD) incorpora software
controlado por algoritmo para obter alta pre-
cisão e clareza de detalhes intrincados a

pontos visualmente frustrantes e embelezadores.

A
ideia de usar marcas d'água co-
mo uma ajuda para separar o li-
xo já existe há muito tempo. No
momento, é relevante principal-
mente para embalagens, mas

também pode ser importante para im-
pressão comercial. À medida que os volu-
mes impressos digitalmente crescem e as
tecnologias de reciclagem avançam, uma
marca d'água digital pode fazer uma gran-
de diferença no gerenciamento de resí-
duos. Por exemplo, pode ajudar a direcio-
nar as impressões digitais para os fluxos
de destintamento corretos.

Uma marca d'água invisível pode fun-
cionar como um passaporte para pacotes
ou impressões individuais. Em cada etapa
da produção, dados sobre a composição
da impressão podem ser adicionados ao
de água. Quando a embalagem chega ao
fim de sua vida útil, a marca pode ser lida e avaliada pa-
ra classificá-la no correto processo de reciclagem. Exis-
tem outros benefícios. A marca d'água pode conter de-
talhes do fabricante, o conteúdo da embalagem, os ti-
pos de plástico usados (se for usado plástico) e a com-
posição dos laminados e acabamentos. A gama de da-
dos que podem ser codificados é infinita e isso pode
criar novas oportunidades para o gerenciamento da ca-
deia de suprimentos.

Na Europa, mais de 150 empresas se reuniram sob os
auspícios da AIM, a European Association for Brands, pa-
ra avaliar como esta tecnologia digital pode melhorar a
separação e embalagem de resíduos rtaxas de bicicleta.
Seu objetivo é estabelecer uma economia circular para

embalagens impressas na UE. O projeto
HolyGrail 2.0 Digital Watermarking foi cria-
do para demonstrar a viabilidade da marca
d'água digital para classificação de resí-
duos e demonstrar o caso de negócios pa-
ra sua implementação mais ampla.

Ainda é muito cedo e o modelo depen-
de da implementação de várias outras
tecnologias nas cadeias de suprimentos e
fluxos de resíduos. Por exemplo, um leitor
padrão e um formato de dados seriam ne-
cessários para todos os recicladores. As
tecnologias de reciclagem também preci-
sariam ser atualizadas para aproveitar o
sistema. Mas antes disso, as cadeias de
suprimentos de reciclagem precisam se-
guir algum tipo de processo comum em
todos os lugares. Mas isso nunca vai
acontecer sem incentivos comerciais, re-
gulamentação da intervenção do gover-

no. A coisa da marca d'água é uma ideia inteligente e
cujo tempo acabará chegando. Se ainda estaremos por
perto para ver isso é outra questão.

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 empresas gráficas a
manterem-se atualizadas com os padrões ambientais e
como o gerenciamento de negócios ecologicamente co-
rreto pode ajudar a melhorar seus resultados. A Verdi-
gris é apoiada pelas seguintes empresas: Agfa Grap-
hics, EFI, Fespa, Fujifilm, HP, Kodak, Miraclon, Ricoh
Splash PR, Unity Publishing e Xeikon.

Passos para uma economia circular

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Curtis Packaging adquire 
o primeiro Scodix Ultra 6000 SHD do mundo
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A
Heidelberger alcançou uma estreia mun-

dial em seu negócio principal, offset plana.

A opção de aumentar a velocidade de im-

pressão da Speedmaster XL 106 para

21.000 folhas por hora torna esse sistema

de alto desempenho a impressora offset

"mais rápida do mundo". Além disso, isso significa que

uma produção anual de mais de 100 milhões de im-

pressões agora também é possível na produção de pa-

pelão dobrável. Esse equipamento é uma opção espe-

cialmente indicada para empresas que produzem em-

balagens no formato 70 x 100, que exigem cada vez

mais desempenho das máquinas e automação de pon-

ta a ponta. O aumento da velocidade de impressão de

18.000 para 21.000 folhas por hora é especialmente

atraente para esses usuários. O benefício econômico

pressupõe um aumento na produção líquida de 8 a 10%

e, desde que toda a produtividade potencial seja utiliza-

da, o retorno do investimento é de cerca de dois anos.

Para conseguir isso, a Heidelberg otimizou cerca de 200

componentes em todo o sistema, desde o alimentador

até a entrega. Por exemplo, dois servomotores agora

acionam diretamente o alimentador e, na entrega, as

barras de aderência foram reduzidas em peso e adapta-

das à nova velocidade de impressão para garantir uma

operação estável e confiável.

A nova Speedmaster XL 106 foi apresentada no final

de outubro durante o Packaging Days na fábrica de

Wiesloch-Walldorf com o lema "Win the packaging ra-

ce". Mais de 300 clientes existentes e potenciais de to-

do o mundo participaram deste evento para conhecer as

últimas tendências no mercado de embalagens e as so-

luções associadas oferecidas pela Heidelberg e seu

parceiro MK Masterwork. Apresentações focadas em

automação de processos, sustentabilidade, excelência

operacional e soluções industriais para o segmento de

embalagens pós-impressão. Uma transmissão ao vivo

do novo local de produção da Cardbox Packaging em

Wolfsberg mostrou aos participantes a nova Speedmas-

ter XL 106 em operação.

Heidelberg apresenta a nova
Speedmaster XL 106 em todo o mundo



50 LaPrensaLaPrensaLabelling & PackagingLabelling & Packaging  

Highcon e SEE anunciam
colaboração estratégica

A Highcon anunciou

um investimento de

US$ 8 milhões pela Se-

aled Air Corporation

(SEE) no contexto de uma colaboração estratégica entre as

duas empresas. O escopo da colaboração estratégica inclui

os seguintes componentes:

o Desenvolver novas ofertas de produtos, expandir para

novos segmentos e permitir eficiências de fabricação ao ala-

vancar a tecnologia Highcon.

o Investimento de US$ 8 milhões na forma de dívida con-

versível e bônus de 15% a serem convertidos antes do quin-

to aniversário da data efetiva a um preço de NIS 3,1 por ação.

o Garantias adicionais serão fornecidas contra possíveis

compras futuras de até US$ 20 milhões de produtos e ser-

viços da Highcon durante um período de 3 anos.

A colaboração estratégica inclui a compra de um sistema

Highcon Beam 2C para entrega e instalação no primeiro tri-

mestre de 2023. A presença interna do sistema permitirá à

SEE acelerar o teste de novos designs e produtos, bem como

a fabricação e entrega de produtos corrugados para os clien-

tes da empresa.

Aztec Label investe 
em UV Activ LED 
da Fujifilm

Com sede

em Kiddermins-

ter, Reino Uni-

do, a Aztec La-

bel é uma em-

presa familiar

que fornece pro-

dutos de etique-

tas autoadesivas de alta qualidade para uma am-

pla variedade de clientes há quase 30 anos. Seu

proprietário, Colin Le Gresley, fundou a empresa

em 1993, na garagem de sua casa, e desde então

o negócio não parou de crescer.

Após investimentos recentes nas placas fle-

xográficas laváveis com água Flenex da Fujifilm e

nas tintas Sericol JJ UV LED, a Aztec Label agora

também investiu no sistema de cura UV Activ LED

da Fujifilm como parte de sua estratégia para con-

duzir uma produção mais sustentável. O novo sis-

tema foi instalado em outubro de 2022.

O
fabricante de máquinas KAMA lança o siste-

ma de posicionamento digital KAMA CPX

106 para configuração acelerada de clichês

em estampagem cega e acabamento em fol-

ha quente. O sistema assistido por software

substitui o demorado posicionamento clichê, incluindo o

ajuste fino na máquina de estampagem e pode ser usado

para todas as máquinas comuns de acabamento de me-

sa para o formato de folha B1, independentemente do fa-

bricante. Os tempos de configuração podem ser reduzi-

dos em até 90%.

O software CPX calcula a posição alvo (rodada, espel-

hada) e leva em consideração a expansão térmica da pla-

ca de gravação e clichês. A folha de impressão "desdo-

brar" também está incluída nos dados de referência, para

que os clichês possam ser montados diretamente na po-

sição de destino na placa usando o alinhamento baseado

em câmera na tela. Sem medição, sem corte, sem pós-

correção na placa de aquecimento e praticamente sem

desperdício. Os operadores controlam rapidamente o sis-

tema de posicionamento com orientação intuitiva do

usuário.

Sistema de
Posicionamento
Digital para 
o formato 
completo
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ABG visita clientes
europeus

P
ara mostrar o alcance de sua tecnologia
de automação para seus clientes euro-
peus, o fabricante de equipamentos de
acabamento A B Graphic International
(ABG) fez recentemente uma série de vi-

sitas a três impressoras de etiquetas do Reino Unido
para ver como os investimentos em impressoras de
etiquetas As soluções avançadas de automação da
ABG resultaram em maior eficiência do fluxo de tra-
balho .

As visitas, realizadas de 14 a 16 de novembro e
de 28 a 30 de novembro, envolveram 34 pessoas,
uma pequena mistura de anfitriões e clientes da
ABG, divididos em dois grupos. Cada grupo visitou a
Printed Easy baseada em Letchworth, a Mercian La-
bels em Cannock, Staffs e Hull-based Springfield

A Highcon Systems
anunciou que a Schu-
macher Packaging &
Display, parte do grupo
alemão Schumacher
Packaging, instalou um
sistema Highcon Beam
2C para abrir novas
oportunidades de negó-
cios e avançar ainda
mais na digitalização
dos processos de pro-
dução. Ao usar as linhas
de vinco mecânico acio-
nadas digitalmente da
Highcon com corte a laser e decapa-
gem digital, Schumacher é capaz de
executar mais trabalhos por turno, ofe-
recer tiragens mais curtas sem MOQ e
eliminar o desperdício, melhorando a
embalagem e o envolvimento do clien-
te com os clientes. em toda a Europa.

Impulsionada pelas necessidades em constante
mudança dos mercados de embalagens e displays e
pela ascensão do comércio eletrônico, a tecnologia da
Highcon está instalada em sua unidade de Breda, na
Holanda, desde agosto de 2022. É um componente

essencial no inves-
timento de € 700
milhões da empre-
sa. no futuro, per-
mitindo-lhe produ-
zir embalagens
sustentáveis e ami-
gas do ambiente.
Ele também ofere-
ce suporte à sua
visão de um fluxo
de trabalho de em-
balagem totalmen-
te digital para aten-
der às necessida-

des dinâmicas das marcas.
A solução de acabamento digital

Highcon Beam 2C elimina a madeira,
o metal e a borracha usados para pro-
duzir uma matriz convencional, além
de eliminar a necessidade de trans-
porte e armazenamento. O processo

sem esmagamento da Highcon também mantém a in-
tegridade da caixa, permitindo peso leve e dimensio-
namento correto, facilitando a produção de caixas re-
sistentes, mas com uma redução drástica no des-
perdício.

A Schumacher Packaging instala 
o sistema Highcon Beam 2C
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A Landa Digital Printing e a Shenzhen Nine Stars

Printing and Packaging anunciaram a instalação de uma

impressora S10 Nanographic Printing nas instalações

de Longgang (Shenzhen) do fabricante chinês de em-

balagens. A empresa está usando sua nova impressora

Landa S10 para expandir sua oferta de produtos aos

clientes, ao mesmo tempo em que simplifica a pro-

dução, substituindo os tradicionais trabalhos de embala-

gem analógica de tiragem curta a média por um proces-

so de impressão digital econômico e econômico. reduzir

o desperdício.

Projetada para as indústrias de embalagem e con-

versão, a impressora nanográfica de formato único Lan-

da S10 B1 (41 pol / 1050 mm) permite eficiência geral

just-in-time para produção de papelão dobrável e

POP/POS. A impressora Landa S10 imprime a uma ve-

locidade de 6.500 folhas por hora em papéis offset

padrão e substratos com espessura de 4 a 32 pt. (0,06-

0,8 mm). Com um ponto de cruzamento que pode atin-

gir dezenas de milhares de caixas, a Landa S10 oferece

uma solução digital perfeita para a indústria de papelão

dobrável.

Nine Stars Printing instala uma impressora
Landa S10 Nanographic Printing

Dando mais um passo à frente

em sua própria evolução digital, a

Temizis Offset & Dijital adquiriu e

instalou uma segunda SCREEN

TruepressJet 520HDmono. Esta úl-

tima aquisição atenderá à forte de-

manda nos mercados turco e euro-

peu por manuais impressos e bulas

de produtos.

Esta é a terceira impressora Temizis SCREEN. O

especialista turco em etiquetas e

impressão comercial comprou sua

primeira impressora TruepressJet

L350 em 2019, seguida por uma im-

pressora monocromática SCREEN

TruepressJet 520HD em 2021.

Razões para investir na tecnolo-

gia de jato de tinta da SCREEN in-

cluem sua alta qualidade, baixo desperdício e facili-

dade de uso. 

Segunda impressora SCREEN TruepressJet 520 HDmono
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Uma máquina  internacional ao alcance de todos
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