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N
o último dia 27 de

maio, a Durst Brasil

recebeu colabora-

dores e parceiros

para apresentar oficialmente

sua nova sede no país. O

prédio, localizado em Campi-

nas, possui amplo espaço pa-

ra acomodar a estrutura ad-

ministrativa, financeira e co-

mercial da empresa, bem co-

mo para o Repair Center e

estoque.  

Em breve discurso dirigi-

do aos presentes, Ricardo

Pi, diretor da Durst Brasil,

apresentou os resultados

crescentes da empresa nos

diferentes segmentos em

que atua, e parabenizou os

colaboradores pelos resulta-

dos conquistados. Vale lem-

brar que 2018 fechou como

o melhor ano da Durst no

Brasil, com crescimento de

32% em seu faturamento em

relação ao ano-base de

2017, totalizando mais de 30

milhões de Reais em máqui-

nas comercial izadas no

período.

A inauguração oficial  da

nova sede coincide também

com o lançamento do novo si-

te da Durst Brasil. Com layout

responsivo e intuitivo, o site

reúne informações sobre

equipamentos, história da

companhia no mundo e no

país, e novidades sobre a

atuação da empresa no mer-

cado.

Durst inaugura nova sede no Brasil
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A Electronics For Imaging, Inc. entrou em

um acordo definitivo para ser adquirida por

uma afiliada do Siris Capital Group, LLC em

uma transação em dinheiro avaliada em

aproximadamente US$ 1,7 bilhão. A Siris é

uma empresa líder de capital privado focada

em investir e promover a criação de valor

em empresas de tecnologia que fornecem

soluções decisivas e estão enfrentando

transições de tecnologia.

Sob os termos do Contrato, que foi

aprovado por unanimidade pelo Conselho

de Administração da EFI, uma afiliada da

Siris adquirirá todas as ações ordinárias

pendentes da EFI por US$ 37,00 por ação

em dinheiro. O preço de compra representa

um prêmio de aproximadamente 45% sobre

o preço médio ponderado por volume de 90

dias da EFI, encerrado em 12 de abril de

2019.

A EFI poderá solicitar propostas alternativas

de aquisição de terceiros durante um

período "go-shop" nos próximos 45 dias

Sujeita ao período "go-shop" (a EFI poderá

solicitar propostas alternativas de aquisição

de terceiros durante um período dos

próximos 45 dias), a transação proposta

deve ser concluída até o terceiro trimestre

de 2019 e depende da aprovação dos

acionistas da EFI, junto com o cumprimento

das condições habituais de fechamento,

incluindo aprovações regulatórias antitruste.

A transação não está sujeita a condições de

financiamento. Após a conclusão da

aquisição, a EFI passará a ser de

propriedade integral de uma afiliada da

Siris.

O financiamento de capital será fornecido

por fundos de investimento afiliados à Siris. 

A Siris é uma empresa dedicada a fazer

investimentos de controle em empresas de

serviços comerciais de dados,

telecomunicações, tecnologia e viabilizadas

por tecnologia, localizadas principalmente

na América do Norte. 

A
MLC Rotometrics amplia a

tecnologia de sua unidade

fabril através da instalação

de um novo equipamento de

retífica de fundo de alta precisão,

após anunciar a inauguração de sua

nova fábrica localizada em Guarul-

hos

A máquina é utilizada para au-

mentar mais a qualidade na fabri-

cação das facas flexíveis MLC Elec-

tro Optic Duraline e de outros mode-

los de facas que passarão a ser pro-

duzidas na unidade de Guarulhos. 

A produção local tem como objeti-

vo agilizar o atendimento e permitir

aos convertedores reduzir os custos

de investimentos e aumentar sua ren-

tabilidade. Além disso, por meio da

fabricação local de novos modelos de

facas flexíveis, os clientes  brasileiros

poderão adquirir as ferramentas dire-

tamente no país, em moeda local,

evitando altos custos e diminuindo a

carga tributária que pode chegar a

110% do valor do ferramental. 

Acordo definitivo

para ser adquirida

EFI por uma

afiliada do Siris

Capital Group,

LLC

MLC Rotometrics amplia

tecnologia em sua fábrica

de Guarulhos

Importante editora de revistas técnicas com

implantação nos países de língua portuguesa,

precisa pela sua redação no Brasil,

responsável comercial pela publicidade.

Envie curriculum vitae para

pessoapublicidade@gmail.com

Precisamos

Pessoa  comercial

mailto:pessoapublicidade@gmail.com
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Gráfica: 

Uma indústria 

em Transformação

por Hamilton Terni Costa

Neste livro, Hamil-

ton, com base em to-

do o seu conhecimen-

to e ampla experiên-

cia na área gráfica,

apresenta os grandes

desafios do setor,

suas tendências e os

caminhos que o estão

levando a outros pata-

mares ao se criarem

novos negócios, opor-

tunidades e util i-

zações da impressão,

até há pouco inimagi-

nadas.

Um livro para os

que querem ser prota-

gonistas, para os que

querem dar um passo à frente e adentrar nos processos

de negócio dos seus clientes e assumir funções que até

então não lhes pareciam reservadas. Mesmo porque

hoje não há nada reservado que não se possa, e não se

deva, criar disrupções para construir novas possibilida-

des e novos mercados. Azuis, com certeza.

A
Mondi lançou recente-

mente dois produtos

premium voltados para

o mercado de im-

pressão de livros: Pergraphica

Ivory Rough 1.5 e NEUJET silk

book white. Estes produtos

complementam a gama de im-

pressão profissional oferecida

pela Mondi para offset de alta

velocidade e impressão a jato

de tinta, respectivamente.

Graças ao seu volume e

opacidade, Pergraphica Ivory

Rough 1.5 é o papel perfeito

para publicações com muito

texto. O tom de marfim deste

papel e seu toque quente e na-

tural facil itam uma leitura

agradável, e sua superfície ás-

pera lhe dá uma aparência pu-

ra. A gama Pergraphica Ivory

Rough 1.5 inclui um tom (mar-

fim), um volume (1,5) e três

gramagens (70, 80, 90 g / m)

em formatos folio e em bobinas

com certificação FSC. Este pro-

duto Mondi é otimizado para

impressão híbrida - offset e di-

gital.

Por seu turno, o NEUJET

silk book white é a mais recen-

te adição da Mondi à sua gama

de papéis para impressão a ja-

to de tinta de alta velocidade.

Este produto oferece excelen-

tes resultados em termos de

gama de cores e fixação da tin-

ta na superfície. Sua secagem

rápida o torna muito adequado

para trabalhos em prensas de

alta produtividade.

Mondi fortalece sua presença no

mercado de impressão de livros

A moda é um círculo: sabemos que as

tendências retornam e se tornam o novo

"must". E é justo do mundo da moda que

comentários positivos cheguem ao papel

impresso. Em fevereiro Dolce & Gabbana

publicou uma entrevista na "Vogue Italia"

com o grito de "Impression to power",

exaltando o carisma desse meio, escolhi-

do pelos dois estilistas para a nova cam-

panha publicitária primavera-verão de

2019. Na mesma linha também Giorgio

Armani declarou em uma entrevista exclu-

siva ao Il Sole 24 Ore seu amor pelo mes-

mo: "Eu tenho um relacionamento particu-

lar, físico, com o jornal: gosto do cheiro tí-

pico do jornal e do esmagamento das pá-

ginas de revistas estranho, mas eu sem-

pre tenho a impressão de que palavras e

imagens impressas podem ser tocadas,

que elas são eternas ".

"Durante anos, temos falado sobre a

crise da impressão em papel em oposição

à massiva difusão de novas mídias digi-

tais, mas talvez estejamos testemunhan-

do uma nova mola de impressão de quali-

dade", comentou   em uma nota Vincenzo

Cirimele, CEO da pressup, empresa de

tecnologia ativa no mercado italiano e ofe-

recendo um serviço de impressão onlin e.

"Já não estamos na era da impressão em

massa, o que os profissionais de comuni-

cação de hoje exigem e as marcas são

produtos de qualidade, capazes de re-

alçar a mensagem com cores particula-

res, acabamentos preciosos e detalhes

que valorizam o contêiner e o conteúdo".

De acordo com PressUP
O papel impresso está na moda
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U
ma das si-

t u a ç õ e s

que os

consumi-

dores podem expe-

rimentar ao fazer

uma compra e que

podem gerar grande

frustração, não en-

contrar os os produ-

tos que querem

comprar porque

estão exaustos, são

difíceis de localizar

ou porque na loja

eles consideram que não são

lucrativos manter em estoque.

Embora pareçam insignifican-

tes, são situações cada vez

mais recorrentes em um am-

biente muito competitivo, onde

cada saída é importante.

Em 2018, a taxa de fecha-

mento de lojas no Reino Uni-

do aumentou em 17% e as no-

vas aberturas diminuíram em

mais de 2%. Isso mostra que

os clientes agora esperam

que suas experiências de

compras, físicas e on-line, se-

jam impecáveis. Para as em-

presas, é necessário ter um

sistema que lhes permita veri-

ficar se um item está em esto-

que no próprio estabelecimen-

to ou em outro local.

Portanto, muitas empresas

estão começando a tomar me-

didas para abordar diretamen-

te este problema e, assim, evi-

tar a frustração de seus clien-

tes quando eles vão à loja e

não conseguem encontrar o

produto, combinando com-

pras on-line com a experiência

da loja.

MÉTODOS PARA SATISFAZER

O CLIENTE

O procedimento mais anti-

go e eficaz é oferecer descon-

tos aos clientes se eles retor-

narem à loja quando o item

que estavam pro-

curando for substi-

tuído no início. Des-

ta forma, a fidelida-

de do cliente é re-

compensada ao

mesmo tempo que

um incentivo é ofe-

recido. No entanto,

de acordo com o

"Estudo Anual de

Consumidores" da

Zebra, atualmente

apenas 44% das

empresas ofere-

cem esse serviço, apesar de

serem demandadas por 61%

dos consumidores em todo o

mundo.

Um dos benefícios que es-

sa prática traz para as lojas é

a fidelidade do cliente por

meio de experiências de com-

pras personalizadas. Em esta-

belecimentos onde os clientes

pesquisam vários itens, eles

recebem uma solução que

lhes oferece uma experiência

de compra personalizada, co-

mo o Zebra PS20, que permi-

te guiá-lo pela loja, fornecen-

do informações adicionais so-

bre o produto e ao mesmo

tempo  oferece-lhes cupons

com base na sua localização.

Como o tempo dos consu-

midores se torna ainda mais

valioso, estamos cientes de

que a flexibilidade para se

adaptar às suas necessidades

está acima do custo, e os co-

merciantes devem atender a

essa necessidade. Na verda-

de, eles estão começando a

oferecer uma entrega rápida

para casa se um item não es-

tiver em estoque no momento

da compra. Como mostra a

"Pesquisa anual do consumi-

dor" da Zebra, 62% dos con-

sumidores em todo o mundo

escolhem esse método quan-

do decidem fazer uma com-

pra, mas apenas 42% das em-

presas pesquisadas têm esse

serviço.

Pode-se dizer que o desa-

fio para o setor de varejo está

na entrega em domicílio, ou

como a "última milha" também

é conhecida.

CADEIA DE SUPRIMENTOS
APRIMORADA

Uma boa cadeia de supri-

mentos é baseada em um re-

lacionamento fluido entre os

estabelecimentos e o ar-

mazém. Quando uma empre-

sa quer oferecer serviço de

entrega em domicílio ou rea-

bastecer rapidamente os

itens, é essencial ter um siste-

ma eficiente.

Este sistema deve ter ins-

tantaneamente e de forma

confiável o status de qualquer

item em estoque, independen-

temente do local (depósito ou

loja), tamanho ou disponibili-

dade para fazer o envio. O es-

tabelecimento deve ter essa

informação. Os clientes que

escolhem a entrega em do-

micílio esperam que os itens

sejam entregues a uma taxa

que corresponda ao restante

das opções de envio on-line

disponíveis para eles.

Por outro lado, também é

necessário equipar os trabal-

hadores com ferramentas pa-

ra localização e processa-

mento rápido de itens. As em-

presas que escolherem imple-

mentar esses serviços na loja

terão dificuldades se os ope-

radores responsáveis pela lo-

calização, digitalização e en-

vio dos artigos trabalharem

com tecnologia obsoleta. Daí

o investimento que as organi-

zações tiveram que fazer nos

últimos anos em tecnologias

de armazém, como laptops e

soluções de RFID.

VENDAS DO ARMAZÉM
Diante da crescente con-

corrência, as empresas mais

inovadoras estão cientes da

necessidade de oferecer so-

luções que atendam às de-

mandas dos clientes em ter-

mos de velocidade e flexibili-

dade. Promoções e descontos

são agora mais específicos e

personalizados e cadeias de

suprimentos cada vez mais

flexíveis e visíveis. Essa si-

tuação é propícia para que o

setor de varejo invista e de-

senvolva uma maior aceitação

das ferramentas e processos

que permitem essa agilidade,

todos os quais estão no centro

das soluções da Zebra.

Todas as empresas sabem

que devem se concentrar no

cliente, especialmente estabe-

lecimentos físicos. No entanto,

esteja ciente de que oferecer

uma melhor experiência de lo-

ja começa na loja, o que os

manterá lucrativos em 2019.

Como obter mais vendas graças ao

gerenciamento adequado do depósito

Por David Gozalo

Vice-presidente

regional da MSSI

da Zebra

Technologies
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Determinar o grau de cura das tintas

UV representa um desafio para os ope-

radores de impressão em todo o mun-

do. Para resolver este problema, a hu-

bergroup, uma das principais especia-

listas internacionais em tintas de im-

pressão, inventou uma técnica inovado-

ra: o "NewV cure".

Embora as tintas UV estejam gan-

hando popularidade e ofereçam um

processo de cura de alta velocidade,

tem sido difícil determinar rápida e defi-

nitivamente se a impressão está ade-

quadamente curada. Devido à falta de

métodos confiáveis, a maioria dos ope-

radores verifica subjetivamente a quali-

dade da cura por meio de testes físicos,

como limpeza, arranhões ou manusea-

mento, bem como caracterização quí-

mica. No entanto, o grau de cura afeta a

dureza, robustez, comportamento de

migração e a subsequente processabili-

dade de um filme de tinta; de fato, a cu-

ra incorreta afeta negativamente a usa-

bilidade e a qualidade do produto im-

presso.

G
rupo SG recebeu

seus parceiros em

um evento que

marcou a inaugu-

ração das novas instalações

da Inktrade, na República Do-

minicana. O Open House

contou com a participação de

100 convidados, que aprovei-

taram o encontro para cele-

brar as conquistas do grupo,

acompanhar as apresen-

tações da Inktrade e conhe-

cer de perto soluções e equi-

pamentos comercializados

pela empresa, em uma área

de exposição. Representada pelos exe- cutivos, Elisabeth Berner Bell

oni, gerente de marketing

corporativo, Patrick Morris-

sey, vice-presidente de ven-

das para as Américas, Elena

Noris, representante da linha

Reggiani e Monica Magana,

da linha Optitex a EFI partici-

pou do evento, com a apre-

sentação do diretor de ven-

das para América Latina, Er-

nande Ramos sobre as lin-

has Reggiani, voltada para o

mercado têxtil, Optitex, na

área de softwares e Inkjet, na

com os equipamentos para

grandes e supergrandes for-

matos.

Grupo SG celebrou as conquistas da Inktrade 

Hubergroup apresenta técnica 

para determinar a cura de tintas



LLaa  PPrreennssaa

empresas
10

A
Starlaser está apre-

sentando no merca-

do brasileiro uma no-

va solução para pro-

vas de cor em substrato. A

novidade une a tecnologia de

software da GMG Color ho-

mologada para impressão de

provas no equipamento Ep-

son SureColor S80600.

A nova solução de provas

em substrato reúne os softwa-

res GMG OpenColor e Color-

Proof (que incluem pacotes

completos de perfis GMG e

suporte à execução de provas

mesmo em arquivos com co-

res especiais), substratos

GMG (entre adesivos transfer,

filme transparente, filme termo-

encolhível, substrato metaliza-

do, juntamente com opções de

calibração de mídia), e a tec-

nologia de impressão SureCo-

lor S80600, que incorpora a

última geração das cabeças

de impressão Epson Preci-

sionCore TFP e das tintas Ul-

traChrome GS3. 

Com o conjunto de so-

luções software+hardware,

usuários poderão simular re-

sultados impressos em qua-

dricromia, sobreposição de

tintas, testar visualmente o

resultado impressão em va-

riados substratos com confia-

bilidade, realizar simulação

de anilox, densidade de tinta

e sequência de impressão,

aplicações de acabamento

etc. Ao todo, podem ser usa-

dos até 29 diferentes tipos de

substratos.

Pedro Villaseñor

Sócio-gerente da Ultraflexx

Ningbo SignCoat Sign Supply Co Ltd (Sicol) anunciou a nomeação

de Pedro Villaseñor, sócio-gerente da Ultraflexx e cliente legado de lon-

go prazo, como seu representante de vendas para a América.

Sealed Air investe em solução

de provas 

A Sealed Air Cryovac,  atua globalmente no segmento de desenvol-

vimento de embalagens e flexografia,  possui unidade no Brasil sedia-

da em Jaguariúna (SP), investiu em uma solução de  provas de subs-

tratos e Simulador de Impressão (SPSSI).

A solução, composta pelos softwares GMG Open Color e Color

Plug-in e pela impressora Epson SureColor S80600, assegura grande

fidelidade de cor e layout em provas impressas nos mais variados tipos

de mídias, tendo especial desempenho para o segmento de embala-

gens, no qual o aspecto visual e cores são essenciais para o sucesso

de um produto.

Cooperação para

desenvolver tecnologia

de gerenciamento de

cores
X-Rite e a ColorGate, anunciam   uma co-

operação para desenvolvimento conjunto de

soluções para gerenciamento de cores, princi-

palmente, com foco em cores especiais de

marcas. Em um primeiro passo, o PantoneLIVE

passará a oferecer o novo Spectral Spot Modu-

le, criado pela ColorGate.

O objetivo principal é atender às demandas

crescentes por qualidade e fidelidade de cores

de marcas corporativas, sobretudo, no compar-

tilhamento de informações para produção em

plantas remotas de pré-impressão e im-

pressão. Sem dados espectrais, o compartilha-

mento de cores exatas através da cadeia de

suprimentos pode ser complicado, levando a

inconsistências de cores, retrabalho e, claro,

perda de tempo e dinheiro. 

Por sua vez, a união entre as duas soluções

- PantoneLIVE e Spectral Spot Module - criará

uma ferramenta baseada em cloud (nuvem)

para sistemas de provas e compartilhamento

assertivo de dados de cores entre profissionais

de criação e impressão. O módulo suporta des-

crições de cores exatas no formato CxF / X4 de

acordo com a ISO 17972-4:2018.

Tecnologia de provas contratuais 

para mock ups em substrato
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O
Congresso Interna-

cional de Tecnolo-

gia Gráfica divulgou

a grade de pales-

tras de sua edição 2019, que

ocorre no dia 22 de agosto no

Espaço Milenium, em São

Paulo. Em seu terceiro ano e

com o tema "Impressão digi-

tal: o futuro é agora", o even-

to é promovido em parceria

ABTG (Associação Brasileira

de Tecnologia Gráfica) e APS

Eventos Corporativos.

A palestra de abertura

será com Pat Macgrew, dire-

tora Senior da Keypoint Inte-

lligence, empresa de pesqui-

sa e análise de mercado nas

áreas de produção gráfica e

impressão digital. Ela com-

partilha suas décadas de ex-

periência no mercado em

"Estado da arte e tendências

das tecnologias toner e ink-

jet". MacGrew vai analisar os

mercados para toner e jato de

tinta, os fluxos de trabalho

que os suportam e o que as

gráficas em todo o mundo

estão comprando para cres-

cer seus negócios.

Em seguida, o Congresso

aborda o alcance criativo da

impressão digital. Em "Ino-

vando com personalização e

customização em novos ni-

chos de mercado", Eduardo

Oliveira, fundador da Tergo-

print, vai mostrar como utiliza

a tecnologia, imprimindo so-

bre substratos variados e am-

pliando, com sucesso, suas

oportunidades de negócios.

A "Integração de im-

pressão digital e analógica"

será tratada pelo diretor co-

mercial da NeoBand, Arnaldo

Peres Junior, especialista

com mais de 35 anos de

história na indústria gráfica.

As empresas têm buscado in-

corporar tecnologias de im-

pressão digital e oferecer es-

ses serviços juntamente com

a impressão analógica. Arnal-

do defende que para obter

sucesso integrando diferen-

tes tecnologias e portfólios de

serviços, é necessário desen-

volver novos modelo de

negócios e novas estratégias

de vendas.

Outro tema muito discuti-

do no meio da comunicação

gráfica é como agregar valor

ao material impresso. A pós-

impressão de qualidade pode

ser a resposta. Em "Pós-im-

pressão digital integrada",

Sandra Rosalen, pesquisa-

dora científica na cadeira de

pós-impressão e embalagens

na Alemanha, explica em de-

talhes quais são as estraté-

gias mercadológicas por trás

da impressão digital, a estru-

tura tecnológica necessária

para sua realização e como

essas características técni-

cas e de mercado impactam

a pós-impressão.

Para adicionar mais valor

ao impresso, sua aliança cria-

tiva com o mundo digital

também pode ser explorada.

Em "Impressão digital inte-

grada ao mundo digital", o só-

cio-diretor da Midiograf e da

Realidade Aumentada Brasil,

Edson Benvenho, fala das

oportunidades que surgem

com a integração das mídias.

Oferecer esta capacidade po-

de ser um primeiro passo pa-

ra avançar nos negócios e fi-

delizar os melhores clientes.

Com o objetivo de enten-

der na prática os benefícios

de conceitos inteligentes e

inovadores na indústria, o

Congresso de Tecnologia

Gráfica oferece cases com o

tema "Estratégias para am-

pliação de mercados". Três

empresas de sucesso con-

tam o que fizeram e fazem

para conquistar novos clien-

tes e fidelizar os atuais. Eles

são: Paulo Estrella Fagun-

des, coordenador de marke-

ting da Braspor; Felipe Au-

gusto, gerente de operações

da FuturaIM Gráfica Online; e

Rodrigo Abreu, master fran-

queado e CEO da Master

Franquia Brasileira das Alp-

haGraphics.

3º Congresso Internacional de Tecnologia

Gráfica divulga programação

O Congresso aborda 
o alcance criativo 

da impressão digital. 
Em "Inovando com 
personalização e 
customização em
novos nichos de 

mercado".

Para adicionar mais
valor ao impresso, sua 
aliança criativa com o
mundo digital também

pode ser explorada. 
Em "Impressão digital

integrada ao mundo 
digital".
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Como parte do Festival

Internacional de Cartuns

de Angoulême, Métropole,

especialista na França em

gerenciamento de even-

tos, impressão digital e im-

pressão 3D de grande for-

mato, produziu cinco per-

sonagens em tamanho re-

al usando sua impressora 3D Massivit.

Graças à sua velocidade de impressão

de até 35 cm por hora e às suas duas ca-

beças de impressão, a impressora 3D

Massivit 1800 permitiu à

Métropole cumprir os

prazos extremamente

apertados estabelecidos

pelos organizadores do

festival. Demorou menos

de quatro semanas de

trabalho, oitenta horas de

impressão mais 200 ho-

ras de montagem, escultura e pintura, para

criar os cinco personagens em quadrinhos

que são mostrados na estação de Angou-

leme.

Métropole adorna uma estação de trem 
com personagens de quadrinhos em 3D 

Q
uando se trata de

carimbar sua autori-

dade criativa no

mundo da moda e

do design, a Emporio Armani

certamente sabe como fazer

uma declaração. A casa de

moda italiana, que trabalha

com a Colorzenith e sua im-

pressora Massivit 3D de

grande formato, produziu um

impressionante quadro gi-

gante com uma enorme

versão impressa em 3D de

seus novos treinadores.

O instrutor impresso em

3D, medindo 2,1m x 1m

x0,5m, pesa 20 kg. Levou

apenas 19 horas para impri-

mir e terminou com tinta de

poliuretano.

As soluções 3D da Massi-

vit permitem que as impres-

soras estabelecidas, como a

Colorzenith, produzam apli-

cativos novos e extraordiná-

rios para os mercados de co-

municação visual e entreteni-

mento, bem como para um

número crescente de setores.

Emporio Armani com impressão 3D

Ghent Workgroup

lança uma nova

especificação para

impressão digital
O Ghent Working Group

(GWG) lançou uma nova especifi-

cação para atender ao crescente

segmento de impressão digital de

pequeno formato. A nova especifi-

cação fornece diretrizes padroni-

zadas para criação de arquivos

PDF e controle de qualidade para

o segmento e já foi adotada pelos

principais provedores de pré-verifi-

cação para permitir uma rápida

aceitação nos fluxos de trabalho

atuais.

A especificação descreve as

regras que os arquivos PDF usa-

dos para impressão digital devem

seguir. Os fornecedores de soft-

ware e hardware podem usar a es-

pecificação para ajustar a criação

de arquivos e o controle de quali-

dade em seus fluxos de trabalho e

dispositivos de saída.
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A
Fujifilm apresentou

na drupa 2004 seu

primeira impressora

de jato de tinta de for-

mato B2 e as primeiras insta-

lações desse sistema co-

meçaram em 2011, e atingin-

do mais de 200 unidades em

todo o mundo e 7 unidades na

Península Ibérica. Agora, a

Fujifilm apresenta a Jet Press

750S, seu novo formato de ja-

to de tinta para impressão di-

gital B2 e folhas planas, capaz

de imprimir 18.000 páginas A4

por hora a 1200 dpi.

A série Fujifilm Jet Press é

integrada por modernas pren-

sas industriais digitais de alto

desempenho, equipadas com

cabeças Fujifilm Samba

avançadas de alta precisão e

um sistema de impressão sin-

gle-pass que, em combinação

com tintas à base de água Fu-

jifilm Vividia com tecnologia de

pigmentação da coagulação

rápida e ampla gama de co-

res, oferecem resultados ex-

cep-

cionais para uma

ampla gama de aplicações de

impressão em papéis offset

padrão até o formato B2.

Em resposta à crescente

demanda, a Fujifilm desen-

volveu um novo modelo nes-

ta linha, o sistema Fujifilm Jet

Press 750s, com vários de-

senvolvimentos em relação

ao projeto inicial e que se tor-

nou o carro-chefe da empre-

sa. A nova impressora Jet

Press 750s mantém os recur-

sos de alta qualidade de im-

pressão e gama de cores do

Jet Press 720s e também au-

menta seu desempenho, al-

cançando uma

produção de 18.000 páginas

A4 por hora, graças ao au-

mento na velocidade na

transmissão de dados, ca-

beças de impressão com a

tecnologia "Rapic" e a incor-

poração de um novo sistema

direto de secagem térmica.

Fujifilm Jet Press 750S su-

porta um papel formato esten-

dido (750 mm x 585 mm) que

permite imprimir em uma úni-

ca folha de seis páginas o for-

mato B5, tamanho usual de

muitos livros, melhorando as-

sim a eficiência do processo

de produção. Também é equi-

pado com um novo sistema de

inspeção de qualidade de alta

precisão, que digitaliza cada

folha, para manter automati-

camente a impressão durante

a impressão com a mais alta

qualidade e de forma consis-

tente. Isso reduz o número de

horas de trabalho necessárias

para a inspeção e classifi-

cação do produto, uma vez

impresso.

Kyocera Corporation , aor-

ganização foi fundada no Japão

em abril de 1959 pelo Dr. Kazuo

Inamori, e após a fusão com

quatro afiliadas em 1982, a em-

presa assumiu o nome de Kyo-

cera Corporation, que mantém

hoje. Em 2019, a Kyocera Cor-

poration registrou uma receita

de 1.623 bilhões de ienes e

agora tem mais de 70.000 fun-

cionários em todo o mundo.

A Kyocera Document Solu-

tions Inc. hoje desempenha um

papel fundamental dentro do

grupo sob o título de soluções

de documentos. A Kyocera Cor-

poration entrou no mercado de

soluções para locais de trabal-

ho através da aquisição da Mita

Industrial Co. em 2000, criando

a Kyocera Mita Corporation. Em

2012, a divisão mudou seu no-

me com o nome da Kyocera

Document Solutions. A Kyocera

Document Solutions Europe é

uma das principais sedes regio-

nais da empresa, que fornece à

região europeia soluções de

hardware e software para au-

mentar a eficiência no ambiente

de negócios.

A Fujifilm Jet Press está consolidada na indústria gráfica

60º

aniversário

da Kyocera

Corporation



http://www.noticiasgranformatolatinamerica.com/
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A
Canon anuncia a

nova série de im-

pressoras digitais

imagePRESS C910,

projetada para atender às

necessidades, em ambien-

tes em produção, de impres-

soras comerciais e departa-

mentos internos de im-

pressão.

Esta série de impresso-

ras digitais eletrofotográficas

compreende três modelos:

imagePRESS C910, C810 e

C710, com velocidades de

produção de até 90 ppm, 80

ppm e 70 ppm respectiva-

mente, para impressões de

papel de 220 g / m2. A pro-

dutividade desta série, proje-

tada para um volume de pro-

dução mensal típico de até

500.000 A4, foi otimizada

para que as intervenções de

serviço sejam mínimas.

Além disso, o design intuitivo

das impressoras e sua facili-

dade de uso as tornam ide-

ais para todos os tipos de

clientes, incluindo aqueles

que não têm experiência em

gerenciamento de cores ou

acabamentos.

Esses dispositivos po-

dem imprimir comprimentos

estendidos (banners) de até

1.300 mm, quase o dobro do

tamanho que poderia ser al-

cançado até agora, permitin-

do expandir a gama de apli-

cações que podem oferecer

a os clientes, a partir de livro

cobre a cartazes e folhetos

de várias páginas

Nova série Canon imagePRESS C910

A Epson anunciou a expansão
da sua gama de produtos externos
com a introdução das cabeças de
impressão PrecisionCore, que es-
tarão disponíveis em breve. É uma
medida que responde ao cresci-

mento da impressão digital nos se-
tores comercial e industrial. Após a
abertura de uma nova fábrica no
Japão durante o mês de julho de
2018, a empresa expandiu sua ca-
pacidade de produção e, portanto,

decidiu promover a venda de ca-
beças de impressão com a adição
da série S3200 de cabeças de im-
pressão PrecisionCore e L1440. sé-
rie de cabeçotes de impressão
MACH.

Epson adiciona cabeças de impressão

PrecisionCore à sua oferta de jato de tinta
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C
ontiweb, especialis-

ta em tecnologias

de última geração

para impressão,

processos avançados de se-

cagem e manuseio de bobi-

nas, anuncia que seu Conti-

web Fluid Applicator (CFA)

para economia de silicone

registra globalmente mais

de cinquenta instalações

desde o seu lançamento co-

mercial em 2015.

Desenvolvido para supe-

rar os altos preços associa-

dos a misturas de silicone já

prontas, o aplicador de CFA

utiliza uma mistura de óleo

de silicone puro de alto ren-

dimento. Com grandes gotas

de óleo, que são lentamente

absorvidas pelo papel, esta

solução permanece na su-

perfície por mais tempo em

comparação com as gotas fi-

nas produzidas por uma

emulsão de silicone pré-mis-

turada. Isso significa que

menos óleo é necessário pa-

ra obter uma boa lubrif i-

cação, otimizando ainda

mais os custos operacionais.

A 50ª unidade da CFA foi

adquirida pela Mohn Media

Mohndruck GmbH, fornece-

dora de serviços de im-

pressão e impressão na Eu-

ropa, especializada em livros

e revistas premium, folhetos

atraentes e aplicações de

mala direta. Com sede em

Gütersloh, na Alemanha, a

empresa opera 23 impresso-

ras offset rotativas de 16 a

96 páginas, que produzem

mais de quinhentas mil tone-

ladas de material impresso

por ano.

Aproximadamente um

ano após a combinação de

negócios dos sistemas

web manroland e Goss In-

ternational, a recém-for-

mada empresa completou

com sucesso sua fase de

integração pós-fusão. O

grupo manroland Goss po-

sicionou-se estrategica-

mente para ser o principal

parceiro em soluções para

todas as impressoras de

webfeed em todo o mundo,

seja em parte soluções,

soluções de serviços, so-

luções de engenharia ou

soluções de sistema.

Durante a fase de inte-

gração pós-fusão, a em-

presa realinhou seu portfó-

lio de produtos e sua pre-

sença global na configu-

ração do parceiro de so-

lução. A empresa foi trans-

formada em uma organi-

zação de unidades de

negócios, cada uma ge-

renciada por líderes de

unidades de negócios de-

dicadas. As unidades de

negócios são projetadas

para suportar a rede global

de vendas e serviços da

manroland Goss, que in-

clui suas próprias organi-

zações de mercado e

agentes bem estabeleci-

dos, para o benefício de

todos os clientes.

manroland Goss Group lança mudança de gestão

Aplicador de fluido Contiweb CFA
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P
ela primeira vez, a
WAN-IFRA anun-
ciará os vencedores
do World Digital Me-

dia Awards no World News
Media Congress em Glas-

gow. A cerimônia de pre-
miação acontecerá no dia 2
de junho, durante o Jantar
de Gala do Congresso na
Galeria de Arte e Museu de
Kelvingrove.

O World Digital Media
Awards é a única compe-
tição de mídia digital verda-
deiramente global na indús-
tria de mídia. Os vencedo-
res de 2019 virão dos ven-

cedores do Prêmio Regio-
nal de Mídia Digital 2018 na
África, Ásia, Europa, Améri-
ca Latina, Oriente Médio,
América do Norte e Sul da
Ásia.

WAN-IFRA "Print

Innovation Awards 2019"

aberto para registro
A WAN-IFRA, Associação Mundial de Jornais e

Editores de Notícias, convida você a participar de
seu 2º Prêmio Anual de Inovação em Impressão. Es-
ses prêmios são uma iniciativa do World Printers Fo-
rum, a comunidade impressa da Associação Mun-
dial de Jornais e Editores de Notícias. O concurso
celebra os anúncios impressos mais inovadores,
bem como os produtos de editores de jornais e re-
vistas em todo o mundo. Os prêmios serão entre-
gues em Berlim no primeiro dia da exposição da Ifra
World Publishing Expo, na terça-feira, 8 de outubro
de 2019.

As inovações na indústria editorial não se limitam
ao setor digital, mas também estão impressas. Para
demonstrar isso para um público maior em todo o
mundo, o Fórum Mundial lançou o Impressoras Im-
primir Innovation Awards em 2018., Apesar de exis-
tirem muitos prêmios para os meios de comuni-
cação, bem como prêmios para impressão regional,
a impressão WAN-IFRA Eles são os Prêmios de Ino-
vação somente competição global com um foco cla-
ro em projetos de impressão inovadores.

De acordo com um
recente relatório pu-
blicado pela WAN-
IFRA, a redação das
redações está cada
vez mais aquecida
com as possibilida-
des de automatizar o
conteúdo das notí-
cias, mas ainda há
vários desafios em
torno da implemen-
tação e implantação atual desta notícia.
desenvolvimento crescente

A Associação Mundial de Jornais
(WAN-IFRA) parceria da Universidade de
Helsinki Com eo Centro de Pesquisa Téc-
nica da Finlândia VTT para produzir ESTA
mais recente relatório chamado Notícias
Automação: As recompensas, Riscos e
realidades de "jornalismo mecânica."

As empresas de mídia estão enfrentan-
do crescente pressão comercial para ex-
trair margens mais altas de recursos cada
vez menores, e isso é um fator-chave pa-
ra a automação de notícias, impulsionada

pelo aprendizado de
máquina e pela inte-
ligência artificial. O
relatório se concen-
tra em uma parte es-
pecífica da auto-
mação de notícias: a
geração automatiza-
da de notícias com
base em dados es-
truturados.

O relatório apre-
senta cinco exemplos de como a auto-
mação notícia foi implementado nas re-
dações de todo o mundo: MittMedia e Es-
tados Robots (Suécia), RADAR (Reino
Unido), The Washington Post (EUA), Valt-
teri (Finlândia) e Xinhua e Caixin (China) .

Estes casos e outros, enquanto em to-
do o mundo demonstram algumas das
possibilidades de editores de explorar a
automação de notícias, os pesquisadores
descobriram que ainda há muito a ser fei-
to o desenvolvimento, também do lado
dos editores, ou seja, para continuar ex-
perimentando

Um novo relatório WAN-
IFRA explora o potencial das

notícias automatizadas

Vencedores do WAN-IFRA World Digital Media Awards



Líder em rotativas

offset usadas
� Venda e instalação rotativas offset

� Transferências

� Atualizações, serviço e reparos

� Agentes Procemex para gráficas (câmeras de

controle de quebras de papel durante a produção)

Espanha e Latín América

www.gws.nl
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O
s vencedores do European Di-

gital Media Awards da WAN-

IFRA foram anunciados na se-

gunda-feira, 1º de abril, no final

do primeiro dia da Conferência Digital

Media Europe em Viena. O WAN-IFRA

Digital Media Awards fornece aos edito-

res de notícias demonstrações regulares

das melhores práticas de inovação em

publicações digitais em todo o mundo.

Os prêmios são entregues em re-

giões do mundo todo ao longo do ano.

Todos os vencedores regionais entram

automaticamente no próximo concurso

World Digital Media Awards da WAN-

IFRA, que será anunciado este ano em

Glasgow, Escócia, durante o World Me-

dia Congress (1-3 de junho).

Vencedores do WAN-IFRA 
European Digital Media Awards

A IFRA World Publishing

Expo e a DCX Digital Content

Expo são feiras internacio-

nais do setor com foco em

editoração, criação de con-

teúdo digital, distribuição e

monetização. Em outubro,

ambos os eventos farão parte

de um conceito mais amplo: o

Berlin Publishing Days 2019.

Os visitantes poderão se

concentrar em exposições e

apresentações por dois dias

completos nos dias 8 e 9 de

outubro.

A Conferência Mundial

de Impressão iniciará a Ber-

lin Publishing Days 2019 em

7 de outubro. O Frankfurter

Allgemeine Zeitung sediará

a conferência no coração da

cidade das 11h às 18h.

Serão abordados os temas

atuais da indústria editorial,

como o computer to plate, a

automação da imprensa,

modelos de negócios, inves-

timentos e jornais. O progra-

ma será complementado

com a sustentabilidade co-

mo um tema urgente e a

apresentação das mais re-

centes inovações.

A Berlin Publishing Tours

em 10 de outubro oferece

dois eventos, cada um com

um foco diferente: uma rota

impressa e uma rota digital.

A partir das 10 da manhã e

aproximadamente até as

18h, três empresas inovado-

ras de impressão e distri-

buição, empresas de mídia

e empresas start-up serão

guiadas por essa metrópole

vívida, fornecendo infor-

mações sobre suas rotinas

diárias.

Berlin
Publishing
Days 2019
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DESEMPENHO ECONÓMICO
De um modo global, a impressão

apresenta bons resultados. Existem re-
giões e mercados que passam por algu-
mas dificuldades, mas o estado geral é
bom. O Barómetro drupa da confiança
económica das gráficas mostra um ba-
lanço líquido positivo de +27% real em
2018. Ou seja, 40% das gráficas descre-
veram a sua empresa como estando nu-
ma "boa" condição e 13% reportaram um
estado "fraco". O balanço foi "satisfató-
rio". O balanço líquido positivo de +27%
corresponde ao resultado geral e é este
balanço líquido positivo ou negativo que
surge em muitos dos gráficos que se se-
guem  (Pode consultar no Anexo do re-
latório integral os números de gráficas e
fornecedores participantes por setor de
mercado e região.).

Como classifica a atual situação económica da
sua empresa? Quais são as suas expectativas
relativamente à situação económica da sua
empresa para os próximos 12 meses?

A nível regional os resultados são irre-
gulares; a América do Norte está a
avançar, a Europa e a Austrália/Oceânia
apresentam bons resultados, a Ásia,
América do Sul/Central e o Médio Oriente
mostram-se cautelosos, enquanto África
passa por dificuldades. Nós acompanha-
mos as tendências ao longo do tempo e
podemos ver na Infografia 1 que, em ter-
mos gerais, o padrão segue as mesmas
características regionais, com a América
do Norte a destacar-se, a Europa a re-
forçar a sua posição e a África com um
declínio constante. 

Os setores Embalagem e Funcional
são claramente os setores de mercado
mais fortes, mas existe uma redução da
confiança entre as gráficas Comerciais

após vários anos de resultados consoli-
dados (balanço líquido de +20% compa-
rativamente aos +31% do último ano).  

Como classifica a atual situação económica da
sua empresa? Quais são as suas expectativas
relativamente à situação económica da sua
empresa para os próximos 12 meses?

Os fornecedores mostraram um au-
mento da confiança de ano para ano des-
de que começámos a incluir os mesmos
no estudo, de +18% em 2014 para uns es-

pantosos +53% em 2017. Era demasiado
bom para durar e este ano o balanço líqui-
do caiu para +28%. E mais, as previsões
para o ano seguinte eram quase todas
mais cautelosas que no ano anterior, ape-
sar de se manterem positivas em todos os
casos. Mais uma vez, as variações regio-
nais foram enormes, com a América do
Norte a gozar de uma grande confiança e
África a passar por dificuldades. 

Como classifica a atual situação económica da
sua empresa? Quais são as suas expectativas
relativamente à situação económica da sua
empresa para os próximos 12 meses?

Os fornecedores partilham a con-
fiança das gráficas no que diz respeito
aos mercados da Embalagem e Funcio-
nal, mas são mais cautelosos sobre as
perspetivas para o próximo ano nos res-

tantes mercados - consulte a Infografia 1.
De um modo geral, as gráficas são

confrontadas com margens mais reduzi-
das, uma vez que os custos aumentam
mais rapidamente que os preços. Em ter-
mos simples, a solução tem sido o au-
mento das receitas através do aumento
da utilização, ao mesmo tempo que se re-
duzem ao máximo os custos. Não obstan-
te este padrão geral se manter, este ano
podemos anunciar uma modesta melho-
ria de +4% no balanço líquido em termos
de preços; e tudo isto apesar dos graves
aumentos nos preços do papel/substrato
(Nós anunciamos os preços do substrato
sob a perspetiva das gráficas).

As receitas, os preços, as margens, a utili-
zação e os preços do papel/substrato da sua
empresa sofreram alterações ao longo dos úl-
timos 12 meses?

O cenário varia substancialmente con-
soante a região e os setores de mercado.
A América do Norte apresentou balanços
líquidos variáveis em todas as variáveis
(com exceção dos preços dos substra-
tos), enquanto o Médio Oriente comuni-
cou um agravamento de todos os valores,
exceto para a utilização (As colunas va-
zias em qualquer gráfico indicam um re-
sultado nulo).

As receitas, os preços, as margens e a utili-
zação da sua empresa sofreram alterações ao
longo dos últimos 12 meses?

Analisando os setores de mercado in-
dividualmente, como seria de esperar, a
Embalagem apresenta valores positivos
na maioria dos aspetos mas o setor Fun-
cional revela balanços líquidos negativos
para os preços e as margens, o que é sur-
preendente para um mercado em ex-
pansão. 

6.º relatório drupa Global Trends 2019
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As receitas, os preços, as margens e
a utilização da sua empresa sofreram al-
terações ao longo dos últimos 12 me-
ses?

Os fornecedores conseguiram
anunciar um balanço líquido global
positivo nos preços, pela primeira
vez, mas continuavam sob pressão
em termos de margens. Observan-
do o desempenho regional, talvez
os resultados mais notáveis sejam
provenientes da América do Norte,
onde os fornecedores parecem ter
falhado o objetivo de transformar
condições de mercado favoráveis
em aumentos das receitas e dos
preços. Também se destaca a clara
redução desde o pico em 2017 em
termos de vendas de equipamento
nuclear/material (descida de +29%
para +11%) e de atualizações (des-
cida de +18% para +12%), apesar
de os consumíveis e a assistên-
cia/peças sobresselentes apresen-
tarem bons resultados.

DESEMPENHO OPERACIONAL
É preciso pesquisar os setores de

mercado individuais para encontrar alte-
rações na combinação operacional de
processos de impressão. Vejamos o
exemplo do offset folha-a-folha, continua
a ser a tecnologia de impressão mais co-
mum e presente em 66% de todas as em-
presas participantes. Na Embalagem os
volumes crescem ano após ano, mas no
setor Comercial foi anunciada, pela pri-
meira vez, uma redução determinante no
volume. A folha solta de toner digital a co-
res é a segunda tecnologia mais comum
(usada em 48% das gráficas) mas com
exceção da impressão Funcional, onde a
taxa de crescimento tem vindo a diminuir
todos os anos.  

Como avaliaria a mudança no volume de im-
pressão ao longo dos últimos 12 meses?

No caso da impressão convencional,
os volumes das tiragens e os prazos de
entrega apresentam um declínio constan-
te, apesar de o número de trabalhos con-
tinuar a aumentar. No caso da impressão
digital, os volumes das tiragens aumen-
tam, os prazos de entrega diminuem e o
número de trabalhos aumenta inexoravel-
mente. No entanto, a proporção das recei-
tas resultantes da impressão digital muda
muito lentamente - 23% das gráficas infor-
maram que a impressão digital represen-
tava mais de 25% das receitas em 2013,
subindo para apenas 29% em 2018. E
apenas 20% das gráficas indicaram que,

das respetivas receitas em im-
pressão digital, mais de 25% foi
com recurso a dados variáveis,
apenas 1% acima do valor de
2014. 

25% dos participantes globais
efetuou uma instalação "Web-to-
print" em 2014, mantendo-se o
mesmo valor em 2018. No entan-
to, a proporção das receitas obti-
das através de uma instalação
W2P está a aumentar. Em 2014,
17% dos participantes com uma
instalação W2P anunciaram que
mais de 25% das receitas eram
provenientes dessa fonte. Em
2018 essa proporção de partici-
pantes aumentou para 23% (Em-
balagem com um aumento de 5%
para 19% e a Edição com um au-
mento de 13% para 28% durante o
mesmo período).   

De que forma é que o investimento de
capital se alterou ao longo dos últimos
12 meses? E durante os próximos 12
meses?

O painel especializado drupa compre-
ende a necessidade de manter um investi-
mento sensato se o objetivo for garantir o
crescimento das respetivas empresas. Por
isso, apesar das condições gerais desa-
fiantes, em todos os mercados e todas as
regiões, com exceção de uma, se consta-
tou que as gráficas investiram mais em
2018 que em 2017, apesar de os valores
serem mais baixos que os sugeridos pelo
otimismo do último ano. Sem surpresas,
as gráficas dos setores Embalagem e Fun-
cional foram as mais positivas, com as grá-
ficas dos setores Comercial e Edição logo
atrás. Os padrões de investimento a nível
regional acompanharam em larga medida
o desempenho generalizado das regiões. 



http://www.lfpexpo.com/index.php?lang=en
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Assim, a América do Norte foi a mais po-
sitiva, seguida pela Ásia e pela Europa.
O Médio Oriente apresentou-se compre-
ensivelmente cauteloso, com a mesma
percentagem de gráficas a anunciarem
um aumento e uma redução das despe-
sas, enquanto África anunciou um ba-
lanço líquido negativo em termos de in-
vestimento de capital. 

De que forma é que o investimento de capital
se alterou ao longo dos últimos 12 meses? E
durante os próximos 12 meses?

O equipamento de acabamento foi a
máxima prioridade, seguindo-se a tecno-
logia de impressão e depois a pré-im-
pressão/fluxo de trabalho/MIS. As gráfi-
cas de Embalagem e Funcional inverte-
ram as duas primeiras prioridades. No
que diz respeito aos alvos da tecnologia
de impressão, estes dependem muito
dos mercados servidos - consulte a Info-
grafia 2. De um modo geral, o offset fol-
ha-a-folha continua a ser o mais comum,
mas as tecnologias digitais estão muito
próximas, sendo a folha solta de toner di-
gital a cores a segunda mais popular. No
entanto, surgem grandes diferenças ao
nível do mercado. A flexografia e o offset
folha-a-folha são líderes no mercado
Embalagem, enquanto a folha solta de

toner digital a cores e o offset folha-a-fol-
ha estão lado a lado no mercado Edição.
Para os mercados Comercial e Funcio-
nal, é a folha solta de toner digital a cores
seguida pelo jato de tinta digital de gran-
de formato. 

Os fornecedores também continuam
a investir de forma consistente. Os mer-
cados Funcional e Embalagem são os
alvos do maior investimento, com valo-
res significativamente menos positivos
para os mercados Edição e Comercial. A
nível regional, observam-se níveis signi-
ficativamente reduzidos na América do
Sul/Central e no Médio Oriente, mas ní-
veis muito positivos na Austrália/Oceâ-
nia. A criação de novos canais de ven-
das continua a ser o principal alvo do in-
vestimento de capital, apesar de a cola-
boração por meio de parcerias estratégi-
cas ser comum (44% a iniciarem novas
parcerias no último ano). Os orçamentos
para marketing continuam a aumentar,
mas a um ritmo mais lento que nos anos
anteriores. A formação em produtos e os
conteúdos online apresentam-se como
as despesas com crescimento mais rápi-
do, apesar de as exposições serem a fe-
rramenta de marketing mais comum
(96% dos fornecedores).

Questionamos sobre as principais
restrições ao crescimento?  Para a maio-
ria (gráficas e fornecedores) é a "Forte
concorrência", seguida pela "Falta de
procura" e a "Falta de competências" em
terceiro. No entanto, a falta de pessoal
especializado está tornar-se mais impor-
tante, tendo sido o principal problema na
América do Norte e o segundo maior na
Ásia. Tendo em conta que as condições
de mercado estão amplamente fora do
respetivo controlo, o que podem as gráfi-
cas e os fornecedores fazer para melho-

rar? "Redução de
pessoal/maior produ-
tividade" seguida por
"Integração de siste-
mas" são as respos-
tas mais comuns pa-
ra as gráficas. No ca-
so dos fornecedores,
é "Novos lançamen-
tos de produtos" se-
guido de "Novos ca-
nais de vendas". Em
resposta a uma per-

gunta sobre a interferência tecnológica a
longo prazo, tanto os fornecedores como
as gráficas escolheram "Automação e in-
tercâmbio de dados" (muitas vezes des-
crito como "Industry 4.0") como tendo o
maior impacto. Quando questionados
sobre as ameaças à indústria a longo
prazo, as gráficas escolheram "Suportes
digitais" e os fornecedores "Capacidade
excessiva". 

TENDÊNCIAS POR SETOR MERCADO
O que parece estar na impressão

"Comercial" varia bastante por todo o
mundo, em resposta às condições do
mercado local. Assim, na América do
Norte é tão comum estar no Correio dire-
to como no "Comercial geral" e quase
tão comum estar nos mercados de gran-
de formato. No entanto, em África nem
um participante fazia Correio direto e na
América do Sul/Central era mais comum
fazer Formulários comerciais que "Co-
mercial geral". Mais uma vez, o número
e o alcance dos serviços de valor acres-
centado também variam bastante conso-
ante a região. Uma vez mais, a América
do Norte lidera com 6,3 serviços em mé-
dia, a Europa tem 4,1 e África 2,8. As
condições do mercado local voltam a ter
uma grande importância. 

As gráficas de edição enquadram-se
em três grupos alargados - gráficas de
livros, gráficas de revistas/catálogos e
gráficas de jornais. Por norma, cada gru-
po expandiu a gama de produtos que
oferece à medida que a procurar nuclear
foi diminuindo. O sucesso da produção
de livros digitais atraiu a concorrência de
gráficas comerciais. Sem surpresa, em
todos estes mercados aconteceu um au-
mento significativo do impacto dos su-
portes digitais, que resultou numa maior
impressão digital a pedido e criação de
versões.

O impacto da impressão digital é am-
plamente debatido entre as gráficas de
Embalagem. Existe um crescimento mais
consistente no número de conversores a
venderem ativamente a impressão digi-
tal, liderados regionalmente pela Europa.
A procura da impressão digital tem vindo
a crescer, com o número de SKU a espe-
cificarem a impressão digital este ano em
c.5% em todos os tipos de embalagens,
exceto Rótulos (já com 40%).
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No entanto, as SKU com outras funcio-
nalidades de valor acrescentado conti-
nuam a representar uma pequena minoria
apenas com aumentos modestos ao longo
dos últimos cinco anos. As questões am-
bientais têm perdido protagonismo ao lon-
go dos últimos anos, mas a recente
atenção política/dos meios de comuni-
cação para o mau impacto ambiental dos
plásticos tem dado origem a algumas notí-
cias este ano. Poderá considerá-lo um bom
ou mau desenvolvimento, dependendo se
está a converter uma embalagem baseada
em plástico ou papel, mas certamente é um
desenvolvimento que convém acompanhar
nos relatórios mais recentes. 

Quando questionados sobre que apli-
cações/mercados serviam, uma grande
parte dos participantes da impressão Fun-
cional respondeu "outro", apesar da grande
abragência de opções nucleares. Este ano
pedimos para especificarem o "outro" e fi-
cou demonstrado o extraordinário leque de
produtos em que a impressão é usada co-
mo parte do processo de produção. Desde
as placas de madeira até às peças para au-
tomóveis, a elevada variedade desafia a
categorização. A maioria dos membros do
painel da impressão Funcional entrou nes-
se mercado a partir de outros setores e é
impressionante ver a rapidez com que os
trabalhos funcionais se tornaram prepon-
derantes nas respetivas receitas totais. 

CONCLUSÃO
Na generalidade, a impressão global

encontra-se em boa forma. Quase todos
os indicadores globais subiram ao longo
dos últimos cinco anos e, apesar de existi-
rem alguns indicadores que apontam para
desafios no futuro, em quase todos os ca-
sos estão associados a questão não rela-
cionadas com a impressão, nomeadamen-
te a política e as condições económicas
generalizadas, seja a nível regional (por
exemplo o Brexit na Europa) ou problemas
mais amplos (por exemplo as guerras co-
merciais). Claramente, existem algumas
regiões com bons resultados - América do
Norte e Europa, e outras com dificuldades
- África, América do Sul/Central e Médio
Oriente. De igual modo, existem mercados
fortes - Embalagem e Funcional, e outros
mais fracos - Comercial e Edição. No en-
tanto, a indústria recuperou a sua con-
fiança coletiva após os dois choques da 

última década - a recessão global e o im-
pacto dos suportes digitais. 

Este ano, pela primeira vez, pedimos
aos participantes para responderem a
questões abertas sobre as oportunidades
que detetam e as ameaças com que são
confrontados. Os desafios económicos ou
políticos são, claramente, as preocu-
pações mais comuns apresentadas pelas
gráficas e pelos fornecedores para 2019: 

"A situação económica do país." Gráfi-
ca de embalagens, Argentina

"Guerras comerciais dos EUA e incer-
teza no RU com o Brexit." Gráfica de
edição, Malásia

Para muitos parece ter chegado o mo-
mento de diversificar, enquanto outros per-
manecem nos respetivos mercados nucle-
ares mas certificam-se que aumentam a
eficiência e asseguram a proximidade com
os clientes: 

"Precisamos de estar no setor da em-
balagem mas somos uma gráfica de publi-
cações. Por isso, o desafio é captar os ele-
mentos colaterais para as empresas
FMCG." Edição, Filipinas

"Pretendemos aumentar a produtivida-
de e a automação para conseguir margens
melhores ao mesmo preço e aumentar a
carteira de clientes, a personalização e a
diferenciação com pouco aumento dos
custos." Embalagem, Espanha

"Acreditamos que as empresas como a
nossa oferecem uma alternativa sólida e
fiável para nichos de produtos específicos.
Acreditamos piamente que a nossa expe-
riência e a proximidade aos nossos clien-
tes nos tornam num comunicador de con-
fiança, com um parceiro capaz de ofere-
cer, a eles e a nós, um bom futuro." Forne-
cedor, mercados Comercial e Embalagem,
América do Sul/Central
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Novas soluções

digitais 

no evento Bobst
O evento "Label and Packaging In-

novation", organizado pela Bobst,

atraiu mais de 600 clientes, proprietá-

rios de marcas, fornecedores do setor

e jornalistas. As demonstrações de

Bobst, Mouvent e os parceiros da equi-

pe REVO mostraram várias estreias

mundiais e tecnologias revolucionárias

ao vivo.

As inovações da DigiFlexo apresen-

tadas pela Bobst e seus doze parceiros

REVO, juntamente com a impressão a

jato de tinta digital da Mouvent, cobri-

ram as necessidades dos proprietários

das marcas, respondendo e solucio-

nando os desafios dos conversores. Os

visitantes foram apresentados a cada

um dos três temas principais do evento:

tempo de acesso ao mercado, con-

sistência de cor e segurança alimentar

da embalagem. As demonstrações ao

vivo mostraram como obter uma rotula-

gem e produção de embalagens mais

rápidas e consistentes, usando menos

recursos graças aos novos conceitos

de design, aos fluxos de trabalho e ao

uso da digitalização.

Bobst apresentou duas inovações

revolucionárias relacionadas a jato de

tinta flexo e combinação de cores: Ink-

on-Demand (IoD) e DigiColor.
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ETIQUETAS -EMBALAGEMETIQUETAS -EMBALAGEM

Em abril passado, a Eastman Kodak

Company e a Montagu Private Equity

LLP anunciaram a conclusão da venda

da Divisão de Embalagens Flexográfi-

cas da Kodak (FPD). Agora parte do

portfólio da Montagu, a divisão irá ope-

rar como uma empresa independente

sob o nome de Miraclon, de onde eles

continuarão a atender as necessidades

da indústria de embalagens com so-

luções Kodak Flexcel. A equipe de lide-

rança flexográfica da Kodak continuará

gerenciando diretamente esse negócio.

Os recursos líquidos da transação

serão usados pela Kodak para reduzir a

dívida pendente.

Após essa transação, a Kodak conti-

nuará a se concentrar nas áreas de

crescimento comprovado das placas

ambientais da Sonora, jato de tinta cor-

porativo, software de fluxo de trabalho e

licenças de marca.

Kodak conclui a venda de

sua divisão de embalagens

flexográficas para Montagu
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O
mercado

de im-

p r e s s ã o

de etique-

tas continua a cres-

cer: o mercado glo-

bal situou-se em

36,980 milhões de

dólares em 2017 e

deve chegar a

45,220 milhões em

2022.

Este aumento é

devido em parte à

mudança dinâmica

do mercado e de-

manda por etique-

tas em evolução por parte

dos clientes, com um cres-

cente número de SKUs, uma

redução drástica na duração

média do trabalho e da vida

de produtos fabricados em

série e um aumento significa-

tivo no conteúdo normativo

requerido dos produtos. Ele

também é, pelo menos par-

cialmente atribuída ao fato de

que as partes envolvidas nos

rótulos da indústria de im-

pressão estão dispostos a

aceitar a mudança e ser os

precursores dos novos méto-

dos de impressão e con-

versão. Isso resultou nos últi-

mos anos em um aumento na

diversidade e variedade de

etiquetas na indústria.

A questão é: continuará

assim no futuro? Devemos

considerar a indústria de eti-

quetas como um indicador do

futuro da indústria de embala-

gens a nível mundial? Anali-

samos quatro tendências

principais na indústria de ró-

tulos e o possível impacto

que elas podem ter.

1. INTEGRAÇÃO DO MUNDO

DIGITAL E ANALÓGICO

A indústria de etiquetas foi

uma das primei-

ras a adotar a

impressão digi-

tal. Nos últimos

anos tem impul-

sionado o nú-

mero de etique-

tas impressas

digitalmente pe-

la demanda do

mercado para

pequenas tira-

gens, embala-

gens mais perso-

nalizado e uma

maior sustentabili-

dade e da neces-

sidade de ajudar os produtos

se destacam mais.

O restante do mercado de

embalagens segue na estei-

ra. Na verdade, temos detec-

tado recentemente um ponto

de viragem na indústria com

mais recentes instalações de

impressão digital para im-

pressão flexográfica de ban-

da estreita. Além etiquetas,

analistas esperam forte cres-

cimento da tecnologia digital

para aplicações canelado,

cartão dobrável e flexível.

As capacidades de im-

pressoras e impressoras digi-

tais estão se expandindo,

mas pode demorar mais tem-

po do que o esperado quando

estas inovações revolucioná-

rias se tornar mainstream. O

mundo digital representa uma

forma completamente nova

para processar trabalho de ar-

quivo para o produto e, final-

mente, passo permitirá que

as empresas a conquistar no-

vas fronteiras em termos de

qualidade, produtividade e flu-

xo de trabalho global. Além

disso, o produto digital on-line

está ganhando importância;

software sofisticado está per-

mitindo que mais parte do

processo de concepção,

aprovação e comercialização

de usar o produto digital é

completa. Todo este trabalho

vai mudar a dinâmica entre as

unidades ou impressoras e

proprietários de marcas uma

vez que partilham uma digita-

lizada em todo o cooperação

workflow.

2. O AUMENTO DA

PERSONALIZAÇÃO E DOS

RÓTULOS PREMIUM

impressão analógico é

ideal para médias e grandes

e continuará assumindo uma

grande percentagem da pro-

dução global. Enquanto isso,

a demanda está a evoluir a

um ritmo frenético para uma

maior personalização e pro-

moção, o que resulta em pe-

quenas tiragens, restrições

mais severas sobre o custo e,

possivelmente, uma transfor-

mação do fluxo de trabalho

digital para ser concluído. Ser

capaz de produzir resultados

com máxima flexibilidade e

valor econômico ideal trará

ponto crucial suporte de im-

pressão digital em todos os

setores.

Todas as marcas comer-

ciais, seja ela pequena ou

grande, estão empurrando as

chamadas campanhas dire-

cionadas que somente as eti-

quetas podem melhorar a

aparente qualidade de um

produto. Esta é a utilização

de diferentes efeitos de im-

pressão, tais como estampa-

gem a quente ou a frio e eti-

quetas de impressão hueco-

grabado- para embelezar e

dar uma aparência 'prémio'

como os meios hápticos ou

efeitos tácteis obtidas através

de processos como áreas de

envernizamento . 

4 tendências que mostram por que as etiquetas

estão marcando o progresso na embalagem

Por: Federico

D'Annunzio

Product Owner,

híbrido e impressão de

etiquetas, BOBST
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Algumas dessas melho-

rias podem até ser aplicadas

digitalmente.

ver provavelmente uma

melhor adequação na indús-

tria entre tecnologia flexo con-

vencional, expandiu gama de

cores (ECG, por sua sigla em

Inglês) e impressão digital, to-

dos utilizados de forma ideal

para atender a crescente de-

manda por etiquetas.

3. A DEMANDA POR MELHOR

CONTROLE DE COR - DE

ARQUIVO PARA PRODUTO

ACABADO

Como esperado, os pro-

prietários de marcas exigem

uniformidade de cor. Eles sa-

bem que seus clientes in-

conscientemente observar a

embalagem e etiqueta para

sinais de qualidade, de modo

que quaisquer discrepâncias

com as cores da marca pode

ser uma má impressão.

A crescente demanda por

uniformidade de cor é abo-

cando a gama de cores ex-

pandida (ECG). A impressão

ECG utiliza três cores adicio-

nais de tinta -Orange, verde e

violeta (OGV, por sua acrôni-

mos em inglês) - nas cores

convencionais ciano, magen-

ta, amarelo e preto (CMYK,

por sua sigla em inglês), tota-

lizando um total de sete

(CMYKOGV). A impressão

com a combinação CMYK

tradicional obtém aproxima-

damente 60% das cores Pan-

tone, mas se você imprimir

com uma combinação CMY-

KOGV, poderá obter mais de

90% das cores Pantone.

Mais uma vez, não há dúvida

de que a inovação neste se-

tor será fundamental para

melhorar as tintas e, assim,

aumentar a gama Pantone

obtida.

O que a indústria precisa

é de repetibilidade e uniformi-

dade. Hoje, a digitalização da

harmonização de cores tor-

nou possível uma corres-

pondência de 100% da cor

com a ordem de trabalho

principal. Os proprietários de

marcas desejam obter co-

rrespondência de cores glo-

balmente, independentemen-

te de onde seus fornecedores

de impressão estejam locali-

zados no mundo. Os conver-

sores foram agradavelmente

surpreendidos por resultados

que lhes permitirão cumprir

este objetivo. Eles também

reconhecem as vantagens

imediatas em termos de flexi-

bilidade e tempo para comer-

cializar o uso da tecnologia

de ECG em combinação com

a automação digital em im-

pressoras flexográficas.

4. AUMENTO DA AUTOMAÇÃO E

DA INTERNET DAS COISAS (IOT)
A crescente demanda por

tiragens mais curtas, tempos

de resposta mais responsivos

e maior flexibilidade e perso-

nalização enfrentadas pelas

impressoras de etiquetas

está levando a indústria a um

nível mais alto de automação

nos métodos de impressão

digital e analógica.

Em última análise, tudo is-

so provavelmente se tradu-

zirá em fluxos de trabalho in-

tegrados que otimizam o tem-

po de comercialização e

atendem melhor às deman-

das dos clientes. Os sistemas

agora podem ser vinculados

a aplicativos na nuvem e a

máquinas de controle e pro-

dutividade.

Naturalmente, um nível

mais alto de automação in-

fluencia o tipo de pessoal

necessário. Erros humanos

são a principal razão para

recalls de produtos; Ter no-

vas soluções passo a passo

reduzirá significativamente

esse risco. O especialista

em pré-impressão e a equi-

pe da cadeia de suprimentos

assumirão um papel mais

importante para garantir que

não haja congestionamento,

mas um fluxo automatizado

suave.



N
os últimos anos, o
departamento de
desenvolvimento de
tintas da Durst vem

trabalhando para lançar um
novo conjunto de tintas capaz
de oferecer as vantagens
combinadas de tintas à base
de água e tintas UV. Todos
esses esforços resultaram no
conjunto de tintas funcionais
de tinta aquosa, enquadra-
das em uma estratégia supe-
rior, abrangendo toda a tec-
nologia da água. Você pode-
ria expandir as informações
sobre as vantagens ofereci-
das por este novo conjunto
de tintas?

As tintas baseadas na

Durst Water Technology são

parte da estratégia de longo

prazo da Durst de fornecer

soluções de impressão digital

sustentáveis, como uma al-

ternativa aos métodos de im-

pressão convencionais, para

a indústria de embalagens e

embalagens. As tintas da

Durst Water Technology fo-

ram totalmente desenvolvi-

das pela Durst e são produzi-

das em nossas próprias ins-

talações de fabricação. Este

conjunto de tintas foi desen-

volvido e otimizado para

atender aos requisitos es-

pecíficos da indústria de pa-

pelão. Oferece impressões

sem odor, com alto brilho, al-

ta resistência à abrasão e é

compatível com todos os pro-

cessos de acabamento rele-

vantes na indústria de emba-

lagens.

Além disso, as tintas WT

Durst pode ser utilizado tanto

no nosso máquinas de passa-

gem única (SPC Delta 130) e

em sistemas multi-pass (Delta

WT 250 HS) no cartão revesti-

do, sem a necessidade de im-

primação prévia ou posterior.

Também é possível trabalhar

diretamente em materiais sem

revestimento ou após aplicar

no primeiro, o que aumenta o

desempenho cromático nesse

tipo de suporte. Além da ver-

satilidade de materiais e as

características acima mencio-

nadas de desempenho, o

mercado o considera de uma

forma muito especial, sendo

uma grande vantagem econô-

mica, a possibilidade de evitar

processos de segurança e,

em muitos casos, também de

priming.

Finalmente, também os

processos de reciclagem fo-

ram levados em conta duran-

te o desenvolvimento das tin-

tas Durst WT. Conforme certi-

ficado pelo laboratório inde-

pendente que realizou os tes-

tes, as impressões feitas com

as tintas Durst WT não têm

um impacto negativo nas

possibilidades de reciclagem

dos produtos.

Atualmente, muitas pes-
soas estão perguntando so-
bre a composição das tintas
funcionais Durst Aqueous
Functional. O mercado exige
mais informações a esse res-
peito. Alguns até afirmam que
eles devem conter foto-inicia-
dores específicos para tintas
UV. As tintas Durst WT são 

Stefan
Kappaun

Vice-Presidente
Executivo de

Desenvolvimento de
Produtos Químicos da

Durst
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realmente um híbrido entre
formulações à base de água
e formulações UV? Quais
componentes você herdou
de cada um desses mundos?

Tintas Durst WT não são
híbridas nem UV que podem
conter, por exemplo, monô-
meros capazes de migração.
Na verdade, eles podem ser
considerados como tintas à
base de água, l ivres de
monômeros e óleos mine-
rais. Além de pigmentos
orgânicos e uma grande pro-
porção de água, essas tintas
incorporam uma tecnologia
especial de resina que lhes
confere características ex-
cepcionais de desempenho.
Esta resina, que já em si é de
polímero,  inclui grupos fun-
cionais, que reticulam mais
intensamente durante a fase
de selagem de UV do pro-
cesso de acabamento combi-
nado (IR-secagem / UV-sela-
gem), resultando num eleva-
do nível de brilho e resistên-
cia para a abrasão da cama-
da de tinta. Devido a isso,
uma quantidade mínima de
um foto-iniciador, cujo uso é
aprovado na Swiss-Ordinan-
ce, deve ser incluída na tinta.
No entanto, está provado
que a sua presença não é de
todo crítica, de acordo com
os estudos de migração reali-
zados pelo SQTS (Swiss
Quality Testing Service).

Devido à tecnologia de re-
sina incorporada, seu teor de
água, a ausência de monó-
meros e suas características
gerais de desempenho, as
tintas Durst WT podem ser
consideradas como tintas à
base de água e são diferen-
tes de qualquer tinta híbrida
ou UV.

Durante a última apresen-
tação para a equipe de ven-
das, você anunciou o lança-

mento de dois tipos de tintas
Aquosas Funcionais . O pri-
meiro, destinado a todas
aquelas impressoras que
querem produzir aplicações
PLV em ambiente amigável
e embalagem sem contato
com alimentos, enquanto a
segunda versão destas tintas
havia sido desenvolvido es-
pecificamente para permitir o
seu uso mesmo em embala-
gens primárias para a indús-
tria alimentar. Do ponto de
vista químico, quais são as
principais diferenças entre os
dois conjuntos de tintas?

A impressão em materiais
para embalagens de alimen-
tos secundários já era possí-
vel com as tintas originais
Durst WT. Agora, como você
disse, também  será possível
imprimir embalagens primá-
rias para alimentos graças às
novas tintas alimentícias
Durst WT.

Os conjuntos de tintas pa-
ra embalagens de alimentos
primários ou secundários são

baseados na mesma formu-
lação. A diferença está no
método de fabricação. Dado
o quadro jurídico define que
a produção de GMP (Good
Manufacturing Practices, por
sua sigla em Inglês), como
pré-requisito essencial para
qualquer aplicação de emba-
lagem primária de alimentos,
Durst precisou atualizar as
rotinas de produção para po-
der fabricar esse tipo de tinta.
Uma vez que nossos proces-
sos de produção foram adap-
tados, estamos agora em po-
sição de oferecer, graças aos
Durst WT Food tintas, tintas
de acordo com os regula-
mentos Swiss-Ordinance,
que são fabricados de acor-
do com normas GMP, de
acordo com diretrizes EuPIA
e foram formuladas em de
acordo com a lista atual da
Nestlé.

Finalmente, por que esse
novo conjunto de tintas é re-
almente uma revolução na
impressão a jato de tinta?

Qual a sua opinião sobre a
evolução da impressão e em-
balagem de grande formato
nos próximos anos?

A Durst Water Techno-
logy pode ser considerada o
próximo grande marco na de-
coração de materiais à base
de papelão, tanto para apli-
cações em publicidade quan-
to em embalagens. É o pri-
meiro sistema digital que
combina versatilidade de su-
portes sem cheiro e im-
pressões de alto brilho, que
também oferecem excelente
resistência à abrasão, sem a
necessidade de primers an-
teriores ou proteções subse-
quentes. Ele atende aos re-
quisitos da indústria de pa-
pelão e pode ser usado em
sistemas de jato de tinta in-
dustrial de alta velocidade,
como o Delta SPC 130 ou o
Delta WT 250 HS. Milhões de
metros quadrados de pa-
pelão já foram impressos
com a Durst Water Techno-
logy e recebemos um feed-
back imbatível da indústria.

No entanto, a Durst Water
Technology não substituirá
totalmente a impressão UV,
mas ambas as tecnologias
coexistirão no futuro. Em par-
ticular, a versatilidade pro-
porcionada pela adesão de
tintas UV em materiais plásti-
cos é uma grande vantagem
para, por exemplo, o fabrico
de etiquetas ou impressão
em materiais poliméricos ou
com revestimento de políme-
ro. Devido a isso, paralela-
mente ao desenvolvimento
da  tecnología WT, Durst vai
continuar a oferecer so-
luções de UV: como o Delta
2500 para o segmento de
embalagens, as Tau RSC
para os fabricantes de eti-
quetas e as série Rho e P5
para a indústria de grande
formato.

Os conjuntos de tintas para embalagens 
de alimentos primários ou secundários

são baseados na mesma formulação. 
A diferença está no método de fabricação.

Dado o quadro jurídico define que a 
produção de GMP 

(Good Manufacturing Practices, 
por sua sigla em Inglês), 

como pré-requisito essencial 
para qualquer aplicação 

de embalagem primária de alimentos,
Durst precisou atualizar 
as rotinas de produção 

para poder fabricar 
esse tipo de tinta. 
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Considerada uma das principais

plataformas globais para a discussão

de tendências em rótulos e etiquetas,

e mais recentemente embalagens

flexíveis, o Label Summit é a versão

latino-americana da consagrada Label

Expo e aconteceu este ano nos dias

14 e 15 de maio no Centro de Con-

venções Plaza Mayor Medellín, na

Colômbia. A proposta dos organizado-

res foi "trazer novas oportunidades pa-

ra melhorar o conhecimento técnico e

mercadológico dos profissionais e em-

presas do setor, além de um intenso

networking". Pela importância e

avanço do segmento de impressão

banda estreita na flexografia, a Du-

Pont Advanced Printing (DuPont) par-

ticipou no evento expondo suas novi-

dades. 

Um dos pontos altos foi as retículas

Cyrel EASY BRITE, desenvolvidas es-

pecialmente para as chapas Cyrel

EASY e projetadas para otimizar a co-

bertura da tinta que utiliza anilox de al-

ta carga (em volumes de 4.0 bcm ou

mais), típica da cor branca ou chapa-

dos em cores especiais 

A
Durst anunciou ofi-

cialmente o lança-

mento de sua nova

família de equipa-

mentos de impressão da linha

P5 no Brasil. 

Fruto de uma total ino-

vação em sua linha de equi-

pamentos industriais de im-

pressão inkjet, a série P5 pri-

ma por oferecer não somente

uma tecnologia de produção

flexível para o segmento de

comunicação visual, mas

também por congregar alto

valor agregado por meio de

um pacote de inovações que

inclui o novo software Durst

Workflow para gerenciamento

de fluxo de trabalho de modo

mais transparente e assertivo,

e o Durst Analytics, que otimi-

za e agiliza todo o processo

de monitoramento dos com-

ponentes da máquina.

Em relação à qualidade, a

família P5 possui tecnologia

de gotas de 5 picolitros e

uma equalização perfeita en-

tre produtividade e qualidade

de imagem, oferecendo vir-

tualmente o mesmo rendi-

mento tanto no modo Draft,

como em alta resolução

(1200 dpi). O equipamento

ainda agrega operação inteli-

gente para diversos compo-

nentes, como, por exemplo,

o sistema de abastecimento

de tinta, que permite identifi-

car, automaticamente, vali-

dade da tinta e  durabilidade.  

O evento de lançamento

da linha P5 no país aconteceu

no último dia 28 de maio, na

sede da Chromajet, em São

Paulo. A empresa tornou-se a

primeira no Brasil a investir na

nova tecnologia Durst, no ca-

so, o modelo P5 250 HS. 

A Durst anunciou o lança-

mento de outros dois modelos

para a família P5: a P5 350 e

a P5 210. Os equipamentos

reúnem todas as característi-

cas da nova geração de equi-

pamentos Durst, como pontos

de 5 picolitros e resolução de

1200 dpi. 

Durst lança oficialmente a linha P5 no Brasil

Raquel, Eduardo, Ricardo, Gamper e Harder.

P5 250 HS na Chromajet 2.

Label Summit Latin America 2019
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Impressão de materiais

termoencolhíveis em

banda média 
Eduard Pont, gerente de vendas da Omet

para a América Latina, vem ao Brasil para a

Conferência Intercontinental de Flexografia - a

CIF 2019 para tratar do tema "Impressão de ma-

teriais termoencolhíveis em banda média: so-

luções e vantagens". Pont vai abordar este rele-

vante tema, pois trata-se de uma tendência em

tiragens médias.

O objetivo de estar no evento é, principal-

mente, "mostrar aos clientes do setor de emba-

lagens que podemos fornecer um complemento

altamente eficaz para as tiragens médias ou cur-

tas que, nesse momento, não são muito rentá-

veis com as máquinas de CI ou rotogravura", fri-

sa Eduard. Na palestra, serão abordadas as inú-

meras vantagens e diversas soluções que este

tipo de impressão pode oferecer ao mercado.

Automação de processos

para a CIF 2019
A Hybrid Software é Patrocinadora Silver da

Conferência Intercontinental de Flexografia

2019, a empresa vai reforçar a importância da

automação no processo flexo.

O gerente de desenvolvimento de mercado

da Hybrid no Brasil, Heysler Hey, ministra no

evento oficial da ABFLEXO/FTA-Brasil a pales-

tra "Automação e Inovação: diminuindo o ROI

da pré-impressão". 

Com a palestra, explica Heysler, "queremos

acima de tudo mostrar que qualidade é um as-

sunto que não está em negociação no seg-

mento flexo, e que as empresas que não inves-

tirem em ferramentas para assegurar essa

qualidade, otimizar seus processos e agilizar

sua produção, ficarão para trás e perderão es-

paço. Ou seja, hoje, é possível fazer mais, com

mais transparência e menos dificuldades, mas

é necessário que as empresas acordem para a

necessidade de se escolher as soluções certas

para isso".

A EcoAir

confirmou pre-

sença como

Patrocinadora

Silver da Con-

ferência Inter-

continental de

Flexografia -

CIF 2019. A

empresa che-

ga ao Brasil

para falar da

importância da

limpeza corre-

ta dos acessó-

rios e equipa-

mentos para o melhor desempenho.

Com o tema "Soluções ecológicas

em limpeza para flexografia: mais

qualidade e lucratividade", Edoardo

Fonti, CEO da EcoAir, e Giuseppe De

Paola, gerente de desenvolvimento de

marketing, mostram a importância da

limpeza das máquinas e equipamen-

tos, incluindo clichês e anilox, usando

soluções ecológicas que não agridem

a natureza nem o ser humano e têm

vantagens, como aumento da qualida-

de do material impresso, maior produ-

tividade e prolongação da vida útil dos

acessórios impactando de forma dire-

ta na lucratividade.

Suas linhas principais são limpa-

dores de clichê e anilox para tintas ba-

se água, altamente ecológicos, e

também para tintas UV e solvente.

Recentemente, lançou uma nova so-

lução para todos os tipos de tinta.

O pensamento sustentável está no

centro da EcoAir. Os produtos são

praticamente todos biodegradáveis,

com filosofia totalmente ECO, mas

sem perder qualidade de desempen-

ho. Para isso, há um forte trabalho in-

terno com

especialis-

tas que ga-

rantam a

união de

eficiência e

respeito ao

meio am-

biente.

Recém-

chegada ao

Brasil, mas

já com forte

p r e s e n ç a

ao redor do

mundo, a

EcoAir quer trazer algumas mensa-

gens ao convertedor brasileiro: "Lim-

par significa ter melhor qualidade de

impressão no final. Se você não lim-

par os itens que fazem parte de sua

produção, você não terá a melhor re-

produção", diz Edoardo.

A segunda mensagem é que,

quando a limpeza é feita de forma co-

rreta, não há parada de máquina: "Pa-

rar a máquina significa não produzir e

não vender. Com uma limpeza cons-

tante, a máquina para menos. Gastar

em produto de limpeza custa menos

do que não gastar e ter que parar a

máquina", ressalta o CEO da EcoAir.

O terceiro ponto é que as empre-

sas gastam muito com impressora;

são os maiores investimentos e os

mais importantes. Se a impressora

durar mais, a diferença é enorme. E

ela terá vida útil se toda a produção for

limpa e sustentável. Por fim, a EcoAir

quer falar ao convertedor brasileiro da

importância da sustentabilidade no

mundo atual e como pode oferecer o

desempenho desejado no sentido da

limpeza.

E
vento oficial da AB-

FLEXO/FTA-Brasil,

a CIF 2019 é o mais

importante evento

técnico sobre flexografia da

América Latina. Com organi-

zação da APS Eventos Cor-

porativos, sua sexta edição

ocorre nos dias 4 e 5 de se-

tembro no Espaço de Even-

tos Comendadeira Helena

Lundgren, em São Paulo,

oferecendo conteúdo técnico

de alta qualidade e uma es-

trutura de primeiro mundo pa-

ra receber os congressistas,

que vão ouvir os especialis-

tas e conferir novidades nos

estandes dos expositores no

ConverExpo Lounge. 

Giuseppe De Paola, gerente de desenvolvimento de
marketing da EcoAir, e Edoardo Fonti, CEO da
EcoAir.

Conferência Intercontinental de Flexografia - CIF 2019

EcoAir mostra importância da limpeza e

sustentabilidade na CIF 2019
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Herois da Química de 2019'

pelo desenvolvimento da

chapa Cyrel EASY

No início do mês de abril, a Sociedade

Norte-Americana de Quí-

mica (ACS) premiou

cinco cientistas da

DuPont Advanced

Printing pelo desen-

volvimento da cha-

pa Cyrel EASY.

Adrian Lungu, Robert

Blomquist, Mark Hackler,

Violeta Lungu e Raj Subramanian foram

agraciados com o Prêmio Herois da Química

2019. A premiação anual é patrocinada pela

ACS e reconhece a relevância de cientistas e

empresas da área de química industrial na

melhoria do bem-estar da humanidade a par-

tir de inovações e produtos comerciais. 

A tecnologia da chapa Cyrel EASY foi

uma das principais inovações recentes da

DuPont em flexografia. Ao construir um pon-

to plano diretamente na chapa, a DuPont

simplificou o processo de impressão sem sa-

crificar a qualidade. Este avanço é importan-

te porque permite imprimir em uma grande

variedade de substratos e superfícies, com

alta transferência de tinta, melhores altas lu-

zes e melhor saturação da cor. 

A cerimônia de premiação está agenda-

da para 25 de agosto de 2019 em San Die-

go (EUA). 

A
Hybrid Software anunciou

uma nova ferramenta com

suporte nativo ao formato

PDF, agora, passa a inte-

grar seu portfólio de soluções para

o mercado de flexografia e label: a

Stepz.

Baseada na plataforma do con-

sagrado PackZ, o Stepz é espe-

cialmente voltado para o desenvol-

vimento de layouts flexográfico e

de rótulos para impressão digital. 

O novo Stepz estará disponível

para usuários dos sistemas de im-

pressão HP Indigo para o mercado

label e que utilizem a nova platafor-

ma Production Pro DFE e HP Prin-

tOS, lançada pela HP e que integra

diferentes ferramentas para otimi-

zar os processos de impressão di-

gital de rótulos e etiquetas em nível

de gerenciamento, qualidade, apli-

cação de dados variáveis, marcas

de corte e impressão etc. 

39ª edição da Convenção e Expo-

sição Internacional ACCCSA, que

acontece em Miami Beach, entre os

dias 9 e 11 de julho. A ACCCSA é uma

associação de papelão ondulado do

Caribe, Centro América e América do

Sul. Anualmente, a organização realiza

a Convenção e Exposição ACCCSA,

que já ganhou reconhecimento no mer-

cado de papelão ondulado por promo-

ver variadas conferências e mesas de

debate, que reúnem empresas e profis-

sionais de diversos países para o com-

partilhamento de dicas e experiências. 

Com o objetivo de impulsionar o

desenvolvimento do mercado de pa-

pelão ondulado e apresentar as últimas

tecnologias de seu portfólio, a EFI par-

ticipa contando com um ecossistema

completo de soluções direcionadas pa-

ra o segmento de papelão ondulado,

incluindo desde softwares e front-ends

digitais a tintas e sistemas de im-

pressão jato de tinta. No stand, serão

realizadas demonstrações ao vivo dos

softwares Corrugated Packaging Suite

e Escada System, além da exibição de

amostras de caixas, displays e sample

books impressos na EFI Nozomi

C18000. 

A Prakolar Sato, uma das mais

conceituadas convertedoras de ban-

da estreita do mercado flexográfico do

Brasil, anunciou a aquisição do siste-

ma de provas contratuais que reúne o

sistema de impressão Epson (no ca-

so, um equipamento modelo P4900) e

os softwares de gerenciamento de co-

res GMG Open Color e Color Plugin. 

Com sede em São Paulo e funda-

da em 1967, a Prakolar Sato sempre

primou a qualidade para assegurar

destaque no mercado. Contudo, para

atingir esse patamar, investimentos

constantes em novas tecnologias são

fundamentais - o  que inclui os siste-

mas de provas. 

A solução adquirida junto a Starla-

ser composta dos softwares Open

Color, Color Plugin e impressora Ep-

son P4900 oferece uma das moder-

nas soluções para o mercado de em-

balagem, o qual demanda cada vez

confiabilidade para processos de ge-

renciamento de cor para produção de

mock-ups e protótipos.

Ferramenta baseada em PDF para layout

digital de embalagens e rótulos

39ª Convenção e Exposição

Internacional ACCCSA

Prakolar investe em sistema de prova 

com solução Epson e GMG Color
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MELHORES ROLOS = MELHOR IMPRESSÃO

   Rolos europeus de borracha original Westland com tecnologia Alemã.

   Homologados pelos principais fabricantes de máquinas.

   Continue com a qualidade dos rolos que são montados de origem na sua máquina.
   
   Maior duração em máquina e melhor resultado na impressão.

Contacte connosco por e-mail em: jorge@martinwestland.com
Telefone: + 351 916 478 524
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