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A Electronics For Imaging, Inc. e a
Memjet, com sede em San Diego, firma-
ram uma nova parceria, em que os front-
ends digitais (DFEs) EFI Fiery agora
passam a integrar o portfólio de so-
luções de produção digital jato de tinta
DuraLink da Memjet. Com o desenvolvi-
mento de soluções com o DFE Fiery pa-
ra impressoras com a tecnologia Dura-
Link, os clientes da Memjet terão acesso
a um dos servidores de impressão mais
bem-sucedidos e confiáveis do mundo
para impressão digital. 

"Instalamos o DFE Fiery em uma
impressora digital de 7 cores no centro
de demonstração da Memjet, e tanto
nossa equipe quanto nossos parceiros
estão impressionados com a maneira
como o DFE Fiery permite um controle
de imagem e cores avançado. Ele
também oferece aos clientes gerencia-
mento de trabalhos e a capacidade de
produzir tiragens de impressão com
versões e variáveis na velocidade no-
minal do motor", disse Eric Owen, Ge-
rente Geral de Impressão Comercial da

Memjet. "A tecnologia Fiery, combina-
da com a velocidade, a qualidade de
imagem e a confiabilidade do Dura-
Link, proporcionam imenso valor agre-
gado aos parceiros do DuraLink da
Memjet."

A Memjet é líder global no desenvol-
vimento de tecnologia jato de tinta digi-
tal, que oferece uma combinação ini-
gualável de velocidade, simplicidade e
acessibilidade, transformando o que é
possível na impressão em cores.

A plataforma de tecnologia original
da Memjet, a VersaPass, é um sistema
de impressão digital de passagem única
baseado em tintas aquosas que permite
a impressão sob demanda em vários
mercados, incluindo etiquetas, mala di-
reta e endereçamento e impressoras
comerciais e de grandes formatos.

A plataforma de impressão digital
DuraLink expande a velocidade, simpli-
cidade e acessibilidade líderes de mer-
cado da Memjet para uma ampla gama
de mercados de impressão comercial,
de embalagens e industrial.

Lâmpadas de LED
para cabines de
iluminação 

A X-Rite anunciou o
lançamento de kits com lâmpadas
LED para suas cabines de luz
SpectraLight QC e Judge QC
voltadas aos processos de
controle de cores para diferentes
segmentos - impressão e
embalagens, tecidos, tintas,
plásticos etc. Com isso, usuários
podem aumentar a eficiência de
uso e, ao mesmo tempo, reduzir
custos de energia. 

A iluminação desempenha um
papel crítico em como uma
pessoa percebe a cor e a
aparência de um objeto. É
essencial que as marcas e os
fabricantes considerem todas as
fontes de iluminação sob as quais
um produto final pode aparecer,
incluindo ambientes de luz do dia,
fábrica, loja e iluminação
doméstica. 

T
udo começou há exatos 23
anos com um objetivo principal:
utilizar a experiência acumula-
da como administrador e ges-
tor para ajudar, de modo inteli-

gente e automatizado, outras empresas
a se tornarem mais rentáveis e sólidas. 

Foi assim que, em 1996, o Sr. Archi-
medes Curvelo fundou a Ecalc Software,
empresa que, hoje, tornou-se referência
no desenvolvimento de soluções em
software para gerenciamento e auto-
mação das áreas administrativas, finan-
ceira, de produção e comercial em com-

panhias de diferentes segmentos do
mercado gráfico, no qual possui vários
cases de sucesso no Brasil e também no
exterior.

Às vésperas de se preparar para mais
uma Drupa (em 2020, e Ecalc Software
tem lugar garantido no maior evento grá-
fico do mundo, em Düsseldorf), a empre-
sa comemora mais um ano de vida com
uma estrutura sólida e soluções que vêm
ajudando gráficas a automatizarem pro-
cessos, diminuírem erros e realizarem
de modo mais fácil e transparente a
gestão de recursos. 

Medição de cores para
uso no varejo de tintas

A X-Rite anunciou o
lançamento do i1 Paint, um
espectrofotômetro portátil
econômico, fácil de usar,
projetado para sistema de
formulação de cores no varejo de
tintas.

Em comparação com a
formulação de cores visual, o i1
Paint pode economizar até 30
minutos no processo de igualação
da cor no produto desejado,
reduzir a produção de cores
incompatíveis e o desperdício de
tinta e aumentar a satisfação do
cliente.

Ecalc Software completa 
23 anos no segmento gráfico

A EFI e a Memjet firmam uma
parceria para oferecercprodução
digital rápida e de alta qualidade
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No segmento de
impressão digital em
tecidos, a Durst anun-
ciou a nova geração de
sua família Alpha Se-
ries 5 (modelos 190 e
330) que, agora, incor-
poram a tecnologia SuperMultiPass.

As impressoras Alpha Series 5, in-
cluindo configuração com rolo duplo,
estão equipadas com o novo software
Durst Workflow e a ferramenta de moni-
toramento Durst Analytics, de modo a
se tornarem sistemas de produção in-
dustrial totalmente conectadas com os

conceitos da indústria 4.0 no que tange
ao gerenciamento de tarefas (inclusive,
de modo remoto) e diagnóstico à
distância para assegurar pleno funcio-
namento e produtividade ininterrupta. 

A nova Alpha Serie 5 também re-
força o compromisso da Durst com a
sustentabilidade. Isto porque a nova

família usa tinta à base
de água e reativa que
não agride o meio am-
biente. 

A novidade fica por
conta do Advanced Di-
gital Pigment, o primei-

ro sistema de tinta do mundo que per-
mite obter alta qualidade de imagem e
cores vívidas em uma única etapa. Utili-
zado universalmente em aplicações
têxteis, também possui excelente soli-
dez à luz e resistência à fricção úmida,
e pode ser usado em todos os tipos de
tecidos. 

T
alvez Danilo Soares
não imaginasse os ru-
mos que sua vida to-
maria em 2015, quan-

do a gráfica em que trabalha-
va como gerente anunciou o
fechamento.  Entre incerte-
zas, o gráfico, que já possuía
quase 20 anos de experiên-
cia no segmento, optou por
arriscar e iniciar seu próprio
negócio. Nascia ali a Dprint
que, como o próprio Danilo

gosta de afirmar, é uma famí-
lia, composta por antigos co-
legas de trabalho e um sonho
- sonho, este, que já é reali-
dade e que, mesmo em um
período de crise, cresce cer-
ca de 30% ao ano.

E Danilo quer mais.
"Quando montei a gráfica,
tentei aplicar tudo o que
aprendi. Um dos principais fo-
cos era a gestão financeira.
Outro diferencial sempre foi,

e continua sendo, o atendi-
mento ao cliente. Queremos
atender a todos, sem dis-
tinção de tamanho ou de-
manda, com a mesma quali-
dade e rapidez", afirma. 

Para atender de modo
amplo e irrestrito o mercado,
a Dprint investiu em diferen-
tes tipos de tecnologias - des-
de impressoras digitais de
pequeno porte, até equipa-
mentos de produção, impres-

soras de grandes formatos
para comunicação visual e
sistemas de acabamento. 

Contudo, as mudanças de
mercado e de tecnologias fi-
zeram com que o empresário
revisse seus investimentos.
Recentemente, pela primeira
vez na história da Dprint, foi
instalado um equipamento da
marca Konica Minolta - no ca-
so, a impressora Accurio-
Press C6100. 

Dprint realiza investimento inédito 
para sustentar o crescimento

Durst lança linha Alpha Series 5 com tecnologia SuperMultiPass 
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O
3º Congresso Inter-
nacional de Tecno-
logia Gráfica bateu
todas as suas mar-

cas de público e levou conteú-
dos de alto nível aos 280 par-
ticipantes, que esgotaram as
vagas do evento uma semana
antes de seu início. Com o te-
ma "Impressão Digital: o futu-
ro é agora!", reuniu empresá-
rios e técnicos de impressão
de todos os cantos do Brasil
para um dia de discussão so-
bre o panorama e a evolução
dessa tecnologia fundamental
para a indústria.

A iniciativa é uma parceria
da APS Eventos Corporativos
e Associação Brasileira de
Tecnologia Gráfica (ABTG).
Durante todo o dia, oito espe-
cialistas da indústria de im-
pressão transmitiram seus

conhecimentos com o índice
máximo de aceitação do públi-
co presente. O Congresso In-
ternacional de Tecnologia
Gráfica  tem sua quarta edição
já está confirmada para o dia
20 de agosto de 2020, com o
tema "Gestão da Tecnologia e
da Inovação".

Para o presidente da
ABTG, Carlos Suriani, "Su-
cesso é pouco para classificar
este 3º Congresso, que teve
como tema central a im-
pressão digital. Foi a primeira
vez que tivemos as inscrições
esgotadas e todos os lugares
tomados, prova de que o Con-
gresso Internacional definiti-
vamente entrou para a agen-
da de nosso setor! Mais im-
portante que a quantidade de
pessoas, quero ressaltar que
a qualidade e nível técnico

dos profissionais que estive-
ram reunidos foi o que fez a di-
ferença e isto foi percebido de
imediato pelos patrocinadores
que, além de muito satisfeitos,
alguns até já renovaram para
o próximo ano!". 

Suriani prossegue: "Este
foi o Congresso de maior al-
cance que já promovemos.
Percebemos um número cres-
cente de profissionais de ou-
tros estados como Maranhão,
Santa Catarina, Rio de Janei-
ro, Brasília e Brasil afora. A
principal lição que tiramos de
tudo que nos foi apresentado
é que, tendo ou não im-
pressão digital dentro de nos-
sas plantas, o mais importante
é pensar como digital, ter
workflows automatizados,
lançar mão de softwares que
digitalizam os processos e os

tornam mais ágeis para que
possamos alimentar nossas
máquinas de impressão e
acabamento cada vez mais
velozes".

O presidente da APS
Eventos Corporativos, Ismael
Guarnelli, relata o crescimento
da iniciativa: "A cada ano, es-
tamos observando um au-
mento de quantidade nos ins-
critos, que mais uma vez en-
cerraram todas as vagas dias
antes do evento acontecer. E
a qualidade das palestras foi
algo espetacular, um conteú-
do de nível realmente eleva-
do. Estamos extremamente
felizes com a próspera parce-
ria com a ABTG e estamos
pensando em como evoluir
ainda mais na próxima edição
do evento, já confirmada para
o ano que vem".

Congresso Internacional de Tecnologia
Gráfica bate recordes em sua terceira edição
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CONTEUDO ATUAL E

TRANSFORMADOR

O Congresso Internacional
de Tecnologia Gráfica 2019
foi apresentado pelo consel-
heiro da ABTG, Francisco Ve-
loso Filho. Ele iniciou tratando
da relevância que o evento
conquistou no mercado. Des-
tacou o alcance do evento,
com participantes, além de
São Paulo, do Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Espírito Santo,
Santa Catarina, Paraná, Rio
Grande do Sul, Pernambuco,
Maranhão, Paraíba, Mato
Grosso, Goiás, Distrito Fede-
ral e Amazonas.

O diretor técnico da ABTG,
Manoel Manteigas, revelou o
tema do próximo ano e deixou
claro: "Vamos falar sobre co-
mo estar mais preparados pa-
ra enfrentar os desafios do
mercado. Tecnologia não é
um fim em si mesma mas um
meio. A sua gestão deve ser
motivo de planejamento es-
tratégico. Algo a se pensar
desde já é: os equipamentos
mais importantes de qualquer
empresa são os cérebros do
seu time".

O presidente da ABTG,
Carlos Suriani, destacou os 60
anos de história da entidade e
as lutas pelo desenvolvimento
do setor gráfico. Pela APS
Eventos Corporativos, quem
falou foi o diretor Alexandre
Keese, agradecendo a parce-
ria com a ABTG e reforçando
o quão importante é um mo-
mento de sentar para debater
o mercado como é o Congres-
so Internacional de Tecnolo-
gia Gráfica. Durante o evento,
foi feita uma homenagem a
Hamilton Terni Costa, que já
foi presidente da entidade e
tem um histórico de atuação
dentro do ramo gráfico.

O PANORAMA DA IMPRESSÃO

DIGITAL

A primeira palestra do dia
foi com a norte-americana Pat
MacGrew, que ofereceu um
panorama da indústria de im-
pressão atual, tendo como ba-
se as tecnologias inkjet e to-
ner. Ela tem um trabalho de 30
anos ajudando profissionais e
empresas a se tornarem mel-
hores e mais eficientes.

Ela transmitiu números,

tecnologias e ideias para o fu-
turo, mostrando o quanto o
mercado e os serviços estão
mudando, e o que o profissio-
nal precisa fazer para ser o
mais competitivo possível. "As
tecnologias toner e inkjet não
competem entre si, são com-
plementares. Ambas são ex-
tremamente importantes".

Pat relatou a "explosão"
em inkjet para pequeno e
grande formato, com sinali-
zação, têxtil e embalagem. O
jato de tinta já é forte no mer-
cado, com algumas drupas
sendo a "drupa do inkjet",
inovando em velocidade,
qualidade, versatilidade e lu-
cratividade. Porém, também
vê avanço no toner, mesmo
que em menor escala, espe-
cialmente pela possibilidade
de uma quinta estação para
cinco cores, dando con-
dições únicas para neon, ver-
niz localizado, cores espe-
ciais, etc.

MacGrew trouxe um aviso
fundamental: ao fazer um no-
vo investimento em tecnolo-
gia (hardware ou software), o
empresário precisa olhar cui-

dadosamente e verificar se
esta é a solução certa para
atender os seus clientes, vi-
sando maximizar as margens
do seu negócio. "Eu posso
comprar a impressora porque
ela é mais rápida, tem acaba-
mentos interessantes, mas
como eu vou vender o que ela
faz? Nosso conselho é que
vocês busquem entender co-
mo o mercado vai se benefi-
ciar de tais capacidades. Se
comprar uma máquina rápida,
seu workflow consegue lidar
com ele? Busque quem quei-
ra o que sua impressora pro-
duz", diz.

Outro ponto de grande re-
levância: o time de vendas da
gráfica precisa saber vender o
produto. A gráfica muitas ve-
zes possui equipamentos /tec-
nologia que produzem itens
fantásticos, mas os vendedo-
res não são treinados e capa-
citados para entenderem es-
sas possibilidades e informa-
rem os compradores. "É preci-
so que marketing e vendas
entendam tudo que é possível
produzir para conseguir ven-
der mais", explica Pat



empresas

9

Pat MacGrew relatou áreas
onde se vê crescimento, co-
mo no mercado de livros,
contando que as novas ge-
rações gostam de livro im-
presso. E finalizou relatando
o quão importante é o pensa-
mento estratégico dentro de
uma gráfica, com etapas de
manufatura inteligente bus-
cando produtividade ao máxi-
mo, otimizando todas as eta-
pas de produção.

"Você precisa eliminar ine-
ficiências e minimizar erros,
não perder dinheiro em retra-
balhos ou falhas no workflow.
Conheça sua organização e o
que está acontecendo. Não
adianta pagar pelo software,
mas não usar todos os recur-
sos que ele oferece. Olhe em
seu ambiente de impressão e
veja o quão eficiente o seu flu-
xo de trabalho está", finalizou
Pat MacGrew.

IMPRESSÃO DIGITAL

TRANSFORMANDO A

ARQUITETURA

O arquiteto Eduardo Oli-
veira expandiu a mente dos
participantes mostrando a infi-

nidade de opções que a im-
pressão digital é capaz de pro-
duzir no mercado de persona-
lização na arquitetura. Ele
mostrou uma série de proces-
sos com a impressão como
uma opção especial de am-
bientação arquitetônica, trans-
formando ambientes de forma
direta ou integrada com outros
materiais.

O especialista reforçou
que o material impresso preci-
sa estar dentro da cultura do
processo arquitetônico, que
se integre perfeitamente ao lo-
cal, explicando a diferença en-
tre comunicação funcional, co-
municação de marketing e
ambientação arquitetônica.
Ou seja: é ir além de apenas
imprimir, é pensar, planejar e
dar ao elemento gráfico o seu
papel real e valioso dentro do
projeto criativo.

Ele trouxe cases em que
cada ambiente, externo ou in-
terno, foi pensado com sua
comunicação específica,
sempre com uso de alguma
forma de impressão - vinil,
acrílico, tecido, vidro, etc. O
objetivo é transformar a re-

lação das pessoas com o am-
biente, passando uma lingua-
gem criativa e/ou funcional.
As peças informam, decoram
e algumas possuem até
funções de auxílio na acústi-
ca, ou seja, cada criação tem
uma pertinência específica e
pode ser usada em áreas cul-
turais, comerciais, residen-
ciais ou de lazer. Ela precisa
ser pensada conforme o am-
biente em que está, planejan-
do resolução, qualidade da
impressão, resistência a áre-
as externas e outros desa-
fios.

AS ALTERNATIVAS NA POS-
IMPRESSÃO DIGITAL

Sandra Rosalen apresen-
tou uma palestra realmente
impressionante e demons-
trou todo o seu conhecimento
sobre o mundo da impressão.
Mestre e doutoranda pela
Universidade de Wuppertal,
Alemanha, onde desenvolve
carreira como pesquisadora
científica na cadeira de pós-
impressão e embalagens, a
especialista relatou o que
vem observando em pós-im-

pressão.
Ela iniciou com um dado

muito relevante: cerca de
90% das empresas de im-
pressão, quando compram
uma impressora, não plane-
jam a integração dos siste-
mas de pós-impressão a es-
se equipamento. Sandra rela-
tou ainda que, ao se trabalhar
com equipamentos de im-
pressão digital e linha de aca-
bamento estruturada para
processos analógicos, há
uma perda de até  50% de
produtividade geral da linha.

A especialista mostrou as
bases mercadológicas por
trás da impressão digital e da
pós-impressão, suas estrutu-
ras tecnológicas, característi-
cas que causam um impacto
na pós-impressão digital, o
estágio de desenvolvimento
dos equipamentos atuais, fa-
zendo um claro comparativo
de velocidade e produtivida-
de na relação com equipa-
mentos inkjet e toner disponí-
veis atualmente no mercado,
e os desafios e oportunida-
des que a pós-impressão di-
gital pode oferecer.
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Sandra, que foi aluna do
Senai Theobaldo de Nigris,
falou de nichos em cresci-
mento que o digital pode aju-
dar com a pós-impressão, co-
mo no mercado sob deman-
da, nas baixas tiragens, em
dados variáveis - fotolivro e
embalagens personalizadas,
por exemplo. Lembrou que
hoje os produtos necessitam
ser rastreados durante o seu
ciclo, da produção à entrega,
e equipamentos digitais aju-
dam no processo. Ela foi
mais uma que frisou a funda-
mental relevância da auto-
mação como base de cresci-
mento na eficiência das com-
panhias. E finalizou aconsel-
hando os empresários - gráfi-
cos e fornecedores - que pen-
sem nas questões relaciona-
das à sustentabilidade dentro
de seus processos produti-
vos.

O MUNDO DIGITAL

ALAVANCANDO A IMPRESSÃO

Edson Benvenho iniciou
as palestras da tarde no Con-
gresso Internacional de Tec-
nologia Gráfica mostrando co-

mo a impressão digital pode
se integrar ao mundo digital,
aproveitando-se de conceitos
transformadores como a reali-
dade virtual e a realidade au-
mentada.

O empresário conta que
começou a se interessar pelo
tema há alguns anos, quando
pensou "como deixar nosso
impresso mais inteligente?". O
time foi ao exterior na busca
por tecnologias que agregas-
sem um valor diferencial ao
impresso, descobrindo a ex-
periência de ir além da im-
pressão. A partir daí, Benven-
ho passou a oferecer aos
clientes vídeos 360º, ambien-
tes virtuais em 3D, gamifi-
cação, apresentações de am-
bientes, tudo com o apoio do
impresso.

Na realidade Virtual, é
possível "entrar" no ambiente
em 360º com o uso dos ócu-
los. Já na realidade aumen-
tada, o conteúdo "sai" do im-
presso com o uso de disposi-
tivos móveis (normalmente
online, mas também possível
de forma offline), sempre vi-
sando a maior comunicação

com o cliente - e de forma
mais acertada, pois é possí-
vel registar o número de inte-
rações, quando foram feitas,
de onde saíram as inte-
rações, entre outros dados.
O próprio "óculos" de realida-
de virtual pode ser feito com
papel cartão impresso.

"A internet não é conco-
rrente, é aliada. É preciso con-
hecer a tecnologia e explorar
o meio de negócio". Benven-
ho deu uma série de exem-
plos do uso das novas tecno-
logias: o imã de geladeira que
gera vídeos de promoção
quando um celular é aproxi-
mado; a loja de móveis que
mostra a escala real da mobí-
lia que comercializa através
do aplicativo; o vídeo com a
forma correta de utilizar um
produto e muitas outras for-
mas de aproveitar os benefí-
cios das inovações. "O cliente
busca soluções. E nós, como
gráficos, precisamos levar as
soluções. É preciso estratégia
de marketing, aprofundar o
conhecimento do usuário e
não pensar só em imprimir: é
interagir", finalizou.

O GERENCIAMENTO DE CORES

NA IMPRESSÃO DIGITAL

O especialista em geren-
ciamento de cores, Bruno Mor-
tara, passou o panorama das
normas técnicas sobre cor no
mercado de impressão e co-
mo o digital vem se adaptando
aos conceitos já estabelecidos
para alcançar uma melhor pa-
dronização das cores na pro-
dução dos materiais.

Lembrou que há normas
técnicas na área de impressão,
mas elas não são voltadas pa-
ra a impressão digital em gran-
des formatos, algo que ainda
falta dentro da indústria. "Qual
vai ser meu magenta, quais
serão minhas secundárias,
qual será meu ganho de pon-
to? Se você não tiver algo para
se basear, fica mais complica-
do. Quando alguém vai impri-
mir, necessita dos requisitos
técnicos mínimos".

Ele tratou das boas práti-
cas na impressão digital, es-
pecialmente em grande for-
mato, que têm fatores compli-
cadores como a gama de ma-
teriais que podem ser impres-
sos, de lona a madeira. 
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Mortara lembrou que um
fato no momento de definir as
especificações é saber da
distância de visualização, que
terá relação direta com a reso-
lução, variáveis que a offset
normalmente não tem.

Deu dicas de cuidados no
momento da pré-impressão,
calibração, RIP, criação de
perfis e o entendimento sobre
as qualidades de saída de im-
pressão ao depender do obje-
tivo daquele impresso, para
atender corretamente cada
demanda com eficiência e
economia de recursos.

DEBATENDO O MERCADO DE

IMPRESSÃO

O Congresso foi finalizado
com um debate com três pro-
fissionais de sucesso na
indústria - e que possuem a
impressão digital como parte
da estratégia: o gerente de
operações da FuturaIM, Feli-
pe Augusto; o coordenador de
marketing da BrasPor, Paulo
Estrella Fagundes; e o master
franqueado e CEO da master
franquia brasileira das Alpha-
Graphics, Rodrigo Abreu. A
mediação foi conduzida pelo
professor Manoel Manteigas
de Oliveira.

Felipe Augusto indicou
que se tenha bem definido
qual o tipo de cliente que se
deseja atender. A empresa
possui atualmente milhares
de clientes por mês e conta
com um pensamento diferente
de logística, possuindo 2,3 mil
pontos de retirada por todo o
Brasil, o que resulta em um
frete reduzido ao cliente final.
Ele contou todas as etapas,

da captação à manutenção do
cliente.

Rodrigo Abreu falou das
transformações globais, os
novos tempos, as novas pro-
fissões, como a sociedade vai
mudar e como estar prepara-
do para isso. Mostrou um ca-
se de sucesso da franquia e
explicou como é o trabalho
com o franqueado e com os
clientes da Alphagraphics,
que vem avançando pelo Bra-
sil com o conceito franchising.

Paulo Estrella Fagundes
falou sobre preparar o com-
prador, pois este não é mais
um especialista de impressão:
é um profissional dentro da
agência ou empresa que tem
um entendimento mínimo - ou
nulo - de questões específicas
sobre tipos de impressão, pa-
pel, qualidade ou outros pon-
tos. Por isso, a venda precisa
ser o mais consultiva possível,
com a equipe de marketing e
vendas da gráfica preparada,
auxiliando no estudo da de-
manda de qualidade. Ele rela-
tou a busca de investimento
em tecnologia para se manter
o máximo possível atualizado,
sendo um fornecedor múltiplo.

EVENTO COM ALTA APROVAÇÃO

DO PUBLICO

O público presente apro-
vou plenamente o Congresso
Internacional de Tecnologia
Gráfica. Adriano José de Sou-
za Assis, da Bartira Gráfica e
Editora, de Diadema (SP): "É
muito interessante ter um con-
gresso focado totalmente em
impressão digital, pois nos
aprofundamos nos conceitos
desta tecnologia. Foi bem pro-
veitoso acompanhar as pales-
tras de hoje".

Diogo Aguilera Aleixo
Dias, da Primacor Gráfica e
Editora, veio de Belo Horizon-
te (MG) e aprovou: "Estou par-
ticipando pela primeira vez e
foi excepcional. Estamos
atentos às novidades e
tendências e é sempre bom
ter nossos conceitos recicla-
dos, para levar pensamentos
novos à empresa. Com certe-
za estarei no próximo ano aqui
no Congresso".

Alessandro Salvatore Ca-
liá, da Neoflex, atua no setor
de rótulos e etiquetas, em São
Paulo (SP): "O Congresso foi
muito interessante. Infor-
mação sobre impressão digi-
tal é sempre importante. Atuo
na área de impressão de eti-
quetas e estou acompanhan-
do há quase 10 anos o camin-
ho sem volta que é o digital. O
Brasil tem questões específi-
cas, mas é questão de tempo
para aqui também termos um
grande aumento no uso do di-
gital".

Antonio José Simões Viei-
ra Gameira, presidente do
Singrafs, apoiador da iniciati-
va, relata: "Foi muito bom ver
o crescimento do digital. Te-
mos de pensar que, ao final,
tudo é impressão, então sem-
pre acabamos tirando provei-
to de diferentes conceitos,
mesmo que não estejamos
trabalhando com a tecnolo-
gia. Foi bem interessante es-
tar novamente no Congresso
Internacional de Tecnologia
Gráfica".

PATROCINIO E APOIOS
O Congresso Internacio-

nal de Tecnologia Gráfica
contou com o fundamental
apoio de parceiros. Para Car-
los Suriani: "ressalto que sem
a colaboração de parceiros
como Senai, patrocinadores
e a APS, que teve papel fun-
damental nesta organização
e realização do Congresso,
este evento não seria possí-
vel. O 4º Congresso Interna-
cional, com tema "Gestão da
Tecnologia e Inovação", já
está em pauta. Seremos pro-
vocados a buscar novas
alianças, expandir horizontes
e tomar de assalto este mun-
do digital e colocá-lo a nosso
favor, criando novas deman-
das, embarcando soluções
em nossos impressos, para
ganharmos status de forne-
cedores estratégicos junto a
nossos clientes". A próxima
edição ocorre no dia 20 de
agosto de 2020.

No dia 22 de agosto, aconteceu  no Es-
paço Milenium, na cidade de São Paulo o
Congresso Internacional de Tecnologia Gráfi-
ca, iniciativa promovida pela ABTG (Asso-
ciação Brasileira de Tecnologia Gráfica) e
APS Eventos Corporativos. Com o tema "Im-
pressão Digital: o Futuro é Agora", o objetivo
foi mostrar como a impressão digital está pre-
parada para atender as demandas atuais e
apta a se integrar tanto com as tecnologias

analógicas como ao mundo da internet.
A HP foi patrocinadora ouro, a Ricoh pa-

trocinadora prata, os patrocinadores bronze
foram Agfa, Canon, Chambril, Koenig &
Bauer e Papirus.

A iniciativa tem o patrocínio institucional
de AFEIGRAF, drupa, Fedrigoni e Heidel-
berg. A iniciativa tem também o apoio de Di-
gital Printing, ExpoPrint Latin America, FES-
PA Brasil e Two Sides. 

Patrocinadores do Congresso Internacional de Tecnologia Gráfica
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O ano de 2018 foi de
crescimento para a Alpha-
Graphics Bela Vista, de São
Paulo. Na contramão da cri-
se, a empresa cresceu cerca
de 15% no ano passado, e,
agora, prepara-se para uma
nova projeção de resultados
positivos neste ano. 

Pioneira entre as lojas do
novo de modelo de fran-
quias AlphaGraphics no Bra-
sil, com 18 anos de expe-
riência de mercado, a em-
presa sempre busca diversi-

ficar suas tecnologias visan-
do atender, com máxima efi-

ciência, todos os mercados
para os quais a empresa

presta serviços atualmente:
editorial, promocional, im-
pressão offset, comunicação
visual, entre outros.

E, para atender ao au-
mento da produção, a gráfi-
ca acaba de anunciar a aqui-
sição de sua segunda Accu-
rioPress C6100 - que já está
operando ao lado de outros
três equipamentos Konica
Minolta: outra AccurioPress
C6100, uma bizhub Press
C1100 e uma impressora
P&B bizhub Press 1250P. 

S
ediada na Rua da
Consolação, na ca-
pital paulista, a
Imagem Digital co-
meçou suas ativi-

dades em 1994 - na época,
como uma copiadora na Ave-
nida São Luiz. A partir de
1996, iniciou os investimentos
em tecnologia digital, expan-
dindo sua atuação para os
segmentos promocional e edi-
torial. Com o crescimento,
passou a funcionar em sua
atual sede - que, hoje, conta
com 2 mil m2 de área. 

Segundo Carlos Moreira,
proprietário da Imagem Digi-
tal, investir em tecnologia
sempre foi o segredo para um
crescimento sustentado -
mesmo em períodos de crise
e incertezas. Foi com essa fi-
losofia que a empresa adqui-
riu em 2016 a bizhub PRESS
C70hc para impressão de fo-
toprodutos, e, no ano seguin-

te, em 2017, ampliou o parque
instalado Konica Minolta com
a aquisição da impressora co-
lorida de alta produtividade
AccurioPress C6100. 

A chegada desses dois
equipamentos no parque grá-
fico da Imagem Digital foi de-
terminante para selar uma
parceria de sucesso entre a
empresa e a fabricante japo-

nesa. "A Konica Minolta está
saindo na frente ao oferecer
uma solução de impressão di-
gital de alta qualidade, produ-
tividade e com excelente cus-
to por página. Isso, além do
atendimento pré e pós-venda,
e o contrato de serviços 'all in',
o que nos dá mais segurança
de investir", pontua Carlos.  

Agora, com o aumento da

demanda, a Imagem Digital
anuncia a instalação de duas
novas AccurioPress 6136P,
desta vez, para impressão
P&B. Segundo Carlos, a boa
experiência comercial e, prin-
cipalmente, o atendimento
pós-venda, foram novamente
determinantes para que a Ko-
nica Minolta fosse escolhida
como parceira tecnológica. 

AlphaGraphics Bela Vista investe 
em seu segundo modelo AccurioPress C6100

Imagem Digital amplia seu parque de
equipamentos monocromáticos com a
aquisição de duas AccurioPress 6136P
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A
i m -
pressão
e s t á
m o r t a .
Viva a

impressão! Im-
pressão de longa
duração integrada
com outros canais
de comunicação.
Este é o caminho a
seguir e, para fazer
isso da maneira certa, você
deve fazer duas mudanças:
descartar a bagagem antiga
que você carrega há tanto
tempo e aceitar uma mu-
dança de mentalidade. Você
deve mudar os velhos hábitos
da impressão tradicional com
os digitais!

"Estou otimista para os
próximos anos", diz Co-
quard, chefe da indústria, um
fornecedor de serviços de
impressão parisiense apaixo-
nado por tudo que é "sob me-
dida" e que está prestes a
mudar completamente para a
impressão digital. "Há cada
vez menos especialistas em
impressão nos clientes com
quem interagimos. Nossos
contatos vêm com mais fre-
quência de cima em suas or-
ganizações, em marketing ou
comunicações, e enfrentam
desafios mais amplos. Eles
não têm um problema de im-
pressão puro, mas sim um
desafio de comunicação. E
aqueles com um problema
de impressão geralmente
não sabem como lidar com
isso. Portanto, se um forne-
cedor de serviços de im-
pressão pode oferecer pro-
postas de comunicação rele-
vantes, garantindo a máxima
qualidade dentro do crono-
grama de entrega exigido e
com um resultado de comu-
nicação positivo (resultado),

então você definiti-
vamente precisa
fazer negócios. "

A impressão
não mudou tão rá-
pido quanto pode-
ria, já que as novas
tecnologias basea-

das em toner e jato
de tinta têm funcio-
nado juntas às anti-
gas (offset, rotogra-

vura, serigrafia, flexografia).
Certamente se beneficiou de
todas as vantagens ofereci-
das pela TI e pelo software,
seja em equipamentos tradi-
cionais ou digitais de im-
pressão e acabamento (for-
matos pequenos e grandes),
em gerenciamento de pro-
cessos ou em marketing com
comunicaçãoes multicanais
ou cross-media. Em resumo,
a impressão foi transformada,
adaptada e desenvolvida,
respeitando uma tendência
fundamental e necessária pa-
ra reduzir o impacto ambien-
tal (controle de rejeição, me-
nos desperdício, melhores
tintas, papéis sustentáveis,
etc.)

Algumas impressoras tra-
dicionais, embora muito pou-
cas, continuam e desenvol-
vem departamentos digitais
completos ou substituem im-
pressoras offset por modelos
digitais. Mas isso não é sufi-
ciente, a impressão digital
exige uma mudança de men-
talidade: no sentido de flexibi-
lidade de operação, capaci-
dade de resposta, diferentes
cronogramas de gerencia-
mento e serviço real a medir.
Não é por acaso que os prin-
cipais atores da impressão di-
gital freqüentemente derivam
de estruturas reprográficas
menores que já possuem
uma "cultura de serviço".

UM PERIODO DE

TRANSFORMAÇÃO

A atual indústria de im-
pressão comercial é caracteri-
zada pelo aumento da im-
pressão digital, incluindo a im-
pressão a jato de tinta, combi-
nada com uma grande moder-
nização das tecnologias tradi-
cionais de impressão. O offset
sobrevive graças a avanços
técnicos: automação de pro-
cessos de calibração, redução
de perdas, maior velocidade
(20.000 folhas / hora), fluxo de
trabalho híbrido offset digital,
combinações comerciais off-
set digitais, etiquetas, embala-
gens, encadernação com
equipamentos de acabamen-
to (como em digital). A evo-
lução do fluxo de trabalho é
observada em todas as áreas
e a impressão na Internet
(web-to-print) está crescendo.

Agora é possível respon-
der às demandas de clientes
que anteriormente não po-

diam ser atendidas, como a
impressão de uma única có-
pia de um livro, tiragens muito
curtas para brochuras ou do-
cumentos, bem como emba-
lagens e rótulos totalmente
personalizados. A demanda
por soluções de curto prazo
agora pode ser atendida com
ofertas de impressão digital
da Canon, Domino, Fujifilm,
Heidelberg, HP, Koenig &
Bauer, Komori, Ricoh, Riso,
Xeikon, Xerox, etc.

A busca pelo melhor preço
está dando lugar à busca pelo
serviço mais lucrativo para o
cliente. "Imprimir sozinho"
está sendo substituído por
"um universo com im-
pressão". Do pedido até a en-
trega, sem sacrificar a criativi-
dade, a qualidade e a lucrati-
vidade geral da impressão. A
questão chave torna-se "qual
é o ROI (retorno sobre o in-
vestimento) de uma im-
pressão?"

Atreva-se a ser diferente

Raphael Ducos
Jornalista
freelancer

Algumas impressoras tradicionais, 
embora muito poucas, 

continuam e desenvolvem departamentos 
digitais completos ou substituem 
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Mas isso não é suficiente, 

a impressão digital exige uma mudança 
de mentalidade: no sentido 

de flexibilidade de operação, 
capacidade de resposta, 

diferentes cronogramas de gerenciamento
e serviço real a medir. 

Não é por acaso que os principais 
atores da impressão digital 
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reprográficas menores que já possuem

uma "cultura de serviço".
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Documentos impressos
que podem ser desmateriali-
zados (no não-físico) conti-
nuarão a ser desmaterializa-
dos, portanto, há apenas uma
maneira de permanecer no
negócio de forma lucrativa:
fornecendo valor agregado e
serviços relacionados. Os
clientes não querem mais ser
informados sobre como isso
funciona, mas o que ele faz
em termos de resultados (im-
pacto) e, nesse sentido, a im-
pressão deve contribuir (ou
seja, comunicar de forma efi-
caz) quando integrada a uma
mistura de canais de mídia.

O RETORNO DA IMPRENSA

Os consumidores estão
saturados com informações
digitais. No entanto, eles po-
dem ser positivamente sensí-
veis (receptivos) a diferentes
comunicações que os envol-
vam de maneira distinta e
pessoal: convites, folhetos,
livros, fotos, cartões de visita
e parabéns, documentos per-
sonalizados usando alguns
dos avanços da impressão do
século XXI : cores especiais
(ouro, prata, fluorescente,
etc.), verniz, relevo, novas for-
mas, fatores de forma.

"Nós vemos um retorno da
impressão, há dez anos era
extravagante, especialmente
para os jovens, agora temos
que saber como misturar a
impressão com outros modos
de comunicação", acrescenta
o Sr. Coquard. "Estamos re-
descobrindo que uma comu-
nicação impressa bem dire-
cionada nos permite tecer um
link para os consumidores".
Isto é repetido em outras
indústrias onde há também
um volte para "o físico", p.
Imagens de Polaroid em foto
e o álbum de Vinyl in music.

Estamos caminhando pa-
ra uma maior automação do
processo de produção de im-
pressão, desde a recepção
do pedido, o gerenciamento

dos arquivos até o envio do
trabalho de impressão final.
Os clientes querem proximi-
dade humana e tempo de res-
posta rápido. Essas duas soli-
citações estão se tornando
cada vez mais os principais
critérios para a seleção de
provedores de serviços. Mas
como fornecer tais recursos
quando o cliente está a quilô-
metros de distância?

Quanto ao equipamento e
para oferecer os serviços mais
recentes, mais e mais prove-
dores de serviços estão co-
meçando a usar sistemas de
impressão digital e acabamen-
tos (por exemplo, MGI / Koni-
caMinolta) ou sistemas de im-
pressão de grande formato.

(por exemplo, SwissQ-
print) com o corte associado
(por exemplo, Zünd). A trans-
formação digital também está
em formato pequeno e gran-
de. Sinalização, cartazes,
POS / PO, decoração de inte-
riores, até têxteis ou embala-
gem de carros são agora total-
mente digitais. Por último,
mas não menos importante,
as preocupações ambientais
são, por exemplo, direcionar

os secadores de LED a subs-
tituir os secadores infraver-
melhos em todos os sistemas
de impressão de produção.
Novos substratos estão mu-
dando a paisagem do merca-
do, permitindo novas apli-
cações e reduzindo o impacto
ambiental.

A CONSEQÜENCIA

A conseqüência de todos
esses desenvolvimentos re-
centes: uma nova segmen-
tação do mercado de im-
pressão está chegando. Po-
demos distinguir seis seg-
mentos que às vezes se so-
brepõem (um pouco como
nos setores de alimentos,
equipamentos domésticos ou
suprimentos comerciais):

1.As empresas de im-
pressão multisserviços

esperam que os clientes atra-
vessem a porta a qualquer
momento, muitas vezes des-
critas como lojas de pequena
dimensão.

2.Fornecedores de im-
pressão localizados em

centros urbanos que ofe-

reçam qualidade e tempo de
resposta rápido, atendendo
contas-chave às quais eles
têm acesso e àqueles que for-
necem serviços de impressão
diferentes.

3.Fornecedores de im-
pressão bem equipados

em múltiplas tecnologias, ca-
pazes de aceitar pedidos pe-
quenos e grandes. Eles têm o
espaço necessário localizado
na periferia das cidades, no
entanto, eles têm a desvanta-
gem de depender de logística
e prazos de entrega.

4.-Os especialistas (livros,
revistas, embalagens,

etc.) Eles otimizaram as lin-
has de produção: impressão
e acabamento / conversão e
possuem recursos muito es-
pecíficos. Normalmente, eles
são destinados a clientes e
mercados nacionais e inter-
nacionais.

5.-Fabricantes de im-
pressão, geralmente lo-

calizados perto de centros de
comunicação (aeroportos,
etc.), que podem lidar eficien-
temente com trabalhos de im-
pressão de produtos com
seus processos otimizados.

6.- Impressoras online,
com fluxos de trabalho

totalmente integrados em im-
pressão e acabamento para
remessas e entregas eficien-
tes entre países e fronteiras.
Os próprios usuários devem
carregar o conteúdo relevante
e selecionar entre os formatos
e substratos definidos.

Então, o novo mantra do
jogo de impressão é definir
onde você quer jogar e fazer
certo. Os vencedores são
aqueles que fornecem ser-
viços reais e estão visando
novos segmentos e merca-
dos, afastando-se da im-
pressão de commodities. Em
um futuro não muito distante.
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A
29ª edição do Future-
Print chega ao fim,
com números e resul-
tados superando as

expectativas. A feira, que
aconteceu de 10 a 13 de julho,
no Expo Center Norte, em
São Paulo (SP), recebeu mais
de 40 mil visitantes que que-
riam conhecer inovações tec-
nológicas, tendências e adqui-
rir conhecimentos sobre seri-
grafia, sinalização e têxtil seto-
res de impressão.

Este é o primeiro ano em
que a feira foi realizada sob o
nome FuturePrint, que surge
como uma evolução do tradi-
cional nome Serigrafia SIGN
FutureTEXTIL. O novo con-
ceito foi introduzido com con-
teúdos mais relevantes, ino-
vações, troca de informações
e demonstrações práticas,
que foram capazes de gerar
oportunidades de negócios a
partir de experiências únicas,
promovidas pelas atrações
expostas na feira.

"Na FuturePrint, os visitan-
tes puderam aprender mais

sobre as diversas técnicas e
soluções trazidas pelos expo-
sitores. A feira cresceu signifi-
cativamente, com mais de 40
novos expositores, um au-
mento de área de cerca de
28%, além de pavilhões inter-
nacionais. Estas são algumas
das razões pelas quais a Futu-
rePrint é considerada a feira
mais importante para quem
busca comunicação visual,
impressão têxtil, serigrafia e
sublimação. Podemos dizer
que esta é a feira ideal para
quem trabalha nesta indústria
", afirmou a diretora do evento,
Liliane Bortoluci.

Um dos principais marcos
desta edição foi a presença de
um público bem qualificado,
que visitou os estandes duran-
te os quatro dias em busca de
máquinas que ajudassem a
aumentar a capacidade de
produção de suas empresas,
garantindo melhor qualidade
de mercado. "O evento contou
com a participação de visitan-
tes interessados em fazer
negócios e atender às cres-

centes demandas de sua
indústria. Isso é resultado do
nosso compromisso constante
de fomentar e buscar novos ni-
chos de mercado, o que pro-
porciona aos nossos visitantes
oportunidades de diversificar
seus negócios ", afirmou Yeda
Monteiro, gerente de produtos.

Comemorando 10 anos na
feira, Mimaki percebeu a qua-
lidade do público presente
nesta edição, que chegou ao
evento preparado e motivado
para buscar soluções tecnoló-
gicas para atender suas ne-
cessidades. "É uma feira com
visitantes de alta qualidade,
que abordaram os estandes
sabendo o que queriam, en-
tendendo processos, produ-
tos, aplicações e principal-
mente sabendo que não ne-
cessariamente os produtos
mais baratos são oferecidos
aqui, mas os mais importan-
tes do mercado. Os melhores
jogadores e soluções estão
aqui ", afirmou Danilo Ribeiro,
Gerente de Marketing e Pro-
duto da Mimaki Brasil.

A 29ª edição da FuturePrint chega ao fim

Superando as expectativas
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Na opinião do diretor da
Alltak, Marcelo Souss, uma
característica interessante
da feira é que ela impulsiona
o mercado. "Os clientes já
sabem que é realizado em
julho, então eles fazem
arranjos para visitar São
Paulo e aprender sobre as
inovações. É muito impor-
tante fazer parte deste even-
to porque é aqui que a indús-
tria tem um vislumbre de
tendências e indicadores
mostrando para onde o mer-
cado está indo ".

Em sua oitava partici-
pação na FuturePrint, a Ep-
son Brasil promoveu uma
ação inédita, acreditando no
potencial da feira e do merca-
do brasileiro. "A FuturePrint é
hoje a feira mais importante
do mercado nacional e, como
tal, sabemos definitivamente
que precisamos estar aqui.
Pela primeira vez na Epson,
a empresa trouxe produtos
que ainda não foram apre-
sentados ao mundo, mas que
estão em exposição na Futu-

rePrint, tal é a importância da
feira. Optamos por lançar o
produto primeiro no Brasil e
depois para o mundo ", diz
Fábio Tolosa, especialista
em produtos da Epson.

VISTA DE MERCADO POSITIVA

Pela primeira vez na feira,
a representante comercial,
Monique Guedes, que trabal-
ha com comunicação visual
na cidade de Maceió (AL), fi-
cou muito animada com o
que viu na feira. "Aqui tive a
oportunidade de aprender
sobre muitos novos materiais
e máquinas que ainda não
chegaram à nossa cidade ou
que já estão desatualizados
lá. Eu achei muito interessan-
te conhecer pessoas de mui-
tos lugares diferentes. Eu de-
finitivamente voltarei no pró-
ximo ano ", ela diz.

"A feira atendeu às nos-
sas expectativas porque ha-
via muitas opções para ser-
vir, desde pequenas pro-
duções até a expansão da
produção que temos agora.

Com tantos exposi tores,
muitas opções e essa ampla
gama de produtos, também
podemos apresentar novas
ideias para aplicar ", afirma
Fábio Silva, coproprietário
de uma empresa de unifor-
mes escolares e esportivos
em São José dos Campos
(SP). 

Do Ceará, Bianor Teles,
que trabalha na indústria de
comunicação visual, ficou
muito empolgado com a parti-
cipação na edição deste ano e
já está fazendo arranjos para
retornar em 2020. "Participar
de um evento como esse é
edificante, pois nossa visão
muda com entusiasmo reno-
vado. Estou muito entusias-
mado com as inovações que
aprendi aqui e com a possibili-
dade de aplicá-las ao meu
negócio, com a certeza de que
os clientes vão gostar. Para a
edição do próximo ano, quero
trazer meus amigos e parcei-
ros do setor para saber mais
sobre inovações e trazê-los
para a nossa região! ".

feiras
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LOCAL PARA TREINAMENTO
PROFISSIONAL

Quem participou do evento
também teve a oportunidade
de ver as atrações promovi-
das ao longo dos quatro dias,
em paralelo à feira, que ofere-
ceu uma programação de pa-
lestras e debates, com foco no
fornecimento de informações
e novos conhecimentos aos
visitantes.

Espaços como o Fórum
FuturePrint - que contou com
conteúdo intenso, com reno-
mados palestrantes abordan-
do comunicação visual, subli-
mação, impressão digital e
gestão empresarial; o Circui-
to de Impressão Digital Têxtil,
uma atração interativa que
mostra como funciona o pro-
cesso por trás da fabricação
de produtos têxteis usando a
impressão digital. Paralela-
mente ao Circuito, foi realiza-
do o Fórum Futuro da Têxtil,
com apresentação de pales-
tras, debates e histórias de
sucesso; Serigrafia em Ação

- que trouxe conteúdo e apre-
sentações práticas sobre o
universo da serigrafia; Subli-
mação em Ação, apresenta-
do pela primeira vez, - com
palestras e workshops sobre
a indústria da sublimação;
DecorPrint - um ambiente
criado para demonstrar as in-
finitas possibilidades que téc-
nicas de impressão e vários
substratos oferecem para a
decoração de interiores; o
Acrylic Forum - apresentando
as mais recentes tecnologias
para uso de acrílico para co-
municação visual; a Sala do
Crédito, local oferecido pela
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo
(FIESP), a Associação Brasi-
leira da Indústria Gráfica (Abi-
graf) eo Sindicato da Indús-
tria Gráfica do Estado de São
Paulo (Sindigraf), que reuniu
bases, cooperativas, fintechs
e agentes de desenvolvimen-
to auxiliar os visitantes na
construção da melhor es-
tratégia de financiamento, ex-

plicando as oportunidades de
crédito para seus negócios; e
Sebrae Mobile, prestando
consultoria para auxiliar os
participantes por meio de
análise financeira e gerencial,
além do espaço Virtual Clot-
hing Making 4.0, promovido
pelo SENAI São Paulo, que
convidou o visitante a fazer
um tour utilizando óculos de
realidade virtual, em sua
planta piloto no Conceito de
indústria 4.0.

"A feira forneceu muito
conteúdo para os visitantes, o
que também resultou em um
alto nível de satisfação entre
todos os envolvidos. O público
agora busca o evento para ad-
quirir conhecimento e treina-
mento. Como resultado, eles
podem fazer negócios ade-
quadamente, saber para onde
estão indo, como vão crescer
com seus investimentos e di-
versificar seus negócios, de
acordo com o conteúdo que
foi apresentado em nossos fó-
runs e atrações ", diz Liliane.
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O otimismo da edição deste ano
já motiva a preparação da 30ª edição
comemorativa da FuturePrint, pre-
vista para 2020. De 22 a 25 de julho,
o Expo Center Norte será novamen-
te o ponto de encontro de profissio-
nais das indústrias Serigrafia, Sinali-
zação e Têxtil. .

"O nível de satisfação alcançado
nesta edição em termos de audiên-
cia, negócios e qualificação já nos

motiva a procurar oferecer um even-
to ainda melhor até 2020. Estamos
muito animados com os números e o
feedback da indústria este ano e já
estamos fazendo acordos tornar a
edição do 30º aniversário ainda mais
completa e surpreendente, sempre
buscando oferecer conhecimento e
inovações para o desenvolvimento
dos setores de negócios da Future-
Print ", diz Liliane.

FUTUREPRINT COMEMORA 30 ANOS EM 2020
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A
produção impres-
sa também está
sendo afetada pe-
la globalização e,
cada vez mais, o

volume de formulários que
atravessam fronteiras e são
realizados de maneira deslo-
cada está aumentando; que,
por outro lado, requer uma
unificação de critérios para
reprodução de cores que ga-
ranta o mesmo resultado im-
presso. A Norma ISO 12647
permite, precisamente, ho-
mogeneizar esses critérios e
garantir uma correspondên-
cia de cores entre provas e
formas de produção, bem
como entre diferentes ofici-
nas de impressão.

Cada vez mais, multina-
cionais e grandes empresas
na área de publicidade e co-
municação, grupos editoriais
e grandes consumidores de
embalagens e produtos grá-
ficos diferenciados, colocam
pedidos de forma deslocada.
O mesmo projeto, o mesmo
arquivo, que é impresso em
diferentes empresas de ser-
viços de impressão para
atender a demanda específi-
ca nessa área; ou, de acordo
com as regras de livre mer-
cado e as atuais facilidades
nas comunicações que per-
mitem troca de informações

em tempo real e entregas de
pedidos em 24 ou 48 horas,
permitem ampliar a oferta de
contratação de grandes vo-
lumes de formulários aten-
dendo custos e qualidade
entre países que até agora
nem sequer foram conside-
rados.

No entanto, é necessário
garantir o mesmo resultado
de cor entre as diferentes im-
pressoras, pois o produto
gráfico requer um acaba-
mento uniforme, indepen-
dentemente de onde ele foi
impresso. Por esse motivo, o
cliente pede cada vez mais
que a impressora cumpra as
especificações técnicas co-
mumente aceitas ou padroni-
zadas.

PADRONIZAÇÃO DE CORES

O sucesso da padroni-
zação da cor envolve saber
quais aspectos regulam es-
ses padrões e quais impli-
cações eles implicam para a
impressora e para os outros
agentes envolvidos na ca-
deia de produção.

A padronização da cor
não significa que tudo deve
ser uniforme, isto é, não im-
plica que apenas os mesmos
materiais e componentes
possam ser usados: as mes-
mas máquinas, chapas, bla-

quetas, suportes ou tintas,
para obter o mesmo resulta-
do de cor. Padronização sig-
nifica que certas especifi-
cações devem ser conside-
radas, tais como aquelas re-
lativas à transferência de va-
lor tonal (ganho de ponto) e
as características de mídia e
tintas usadas em testes e
produção, independente-
mente de dispositivos, má-
quinas e funcionários de ma-
teriais.

Existem diferentes reco-
mendações de impressão
que estabelecem especifi-
cações técnicas e conside-
rações a serem seguidas pa-
ra a reprodução de cores em
impressão, como Gracol,
SWOP, Sistema Eurostan-
dard Brunner, etc., que vêm
de diferentes associações ou
empresas privadas. Embora,
as únicas especificações
técnicas que possuem o
caráter de um padrão inter-
nacional correspondam à
norma ISO 12647 em suas
diferentes versões.

O PADRÃO ISO 12647
O comitê ISO TC 130 é

responsável pelo desenvolvi-
mento de padrões para o
processo gráfico e é com-
posto por técnicos e especia-
listas representando diferen-

tes países ao redor do mun-
do, como Alemanha, Suíça,
França, Inglaterra, EUA,
Japão ou Brasil, entre ou-
tros.

Dentre todos os padrões
desenvolvidos para a padro-
nização do processo gráfico,
o padrão ISO 12647 "Tecno-
logia Gráfica - controle de
processo para a produção
das separações de cores,
provas e impressões de pro-
dução", é o padrão que esta-
belece as especificações
técnicas e tolerâncias

para reprodução de co-
res na impressão. É uma
família de padrões que, em
suas diferentes versões,
normaliza os processos de
impressão para offset, im-
pressão, gravura, serigrafia
e flexografia. Atualmente, a
versão 7 está sendo desen-
volvida, o que afeta direta-
mente a impressão digital e,
especificamente, os siste-
mas de teste.

No entanto, para aplicar
com êxito o padrão de im-
pressão correspondente, é
importante conhecer os as-
pectos que o padrão regula,
ou seja, o que a norma está
exigindo para conformidade:
quais aspectos são normati-
vos e quais aspectos são pa-
ra fins informativos.

Padronização de cor de acordo com a ISO 12647-2
A padronização da cor não significa
que tudo deve ser uniforme, isto
é, não implica que apenas os
mesmos materiais e compo-
nentes possam ser usados:
as mesmas máquinas, cha-
pas, blaquetas, suportes ou
tintas, para obter o mesmo
resultado de cor. Padroni-
zação significa que certas espe-

cificações devem ser considera-
das, tais como aquelas relati-

vas à transferência de valor
tonal (ganho de ponto) e
as características de mí-
dia e tintas usadas em
testes e produção, inde-

pendentemente de disposi-
tivos, máquinas e funcioná-

rios de materiais.
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Basicamente, todas as
normas incluem uma intro-
dução e uma base técnica
que contextualiza e identifica
o problema que regula essa
norma; Também inclui uma
seção de objetos e um cam-
po de aplicação nos quais
uma descrição, objetivos e
campo de aplicação da nor-
ma são estabelecidos;
também vamos encontrar
uma seção de definições
técnicas e uma seção de re-
quisitos, sendo justamente
essa seção que estabelece
as especificações técnicas
normativas; Finalmente, en-
contraremos os métodos de
teste, as correspondências
com outros padrões e biblio-
grafia.

CERTIFICAÇÃO

PADRÃO ISO 12647
A certificação da norma

ISO 12647 garante que a ofi-
cina de impressão que pas-
sou por este processo, este-
ja em conformidade com as
especificações técnicas es-

tabelecidas pela norma, ob-
tendo uma aparência de cor
normativa na Impressão e no
sistema de teste. Para isso,
será necessário imprimir um
teste de impressão, como o
Altona Test Suite, no qual
será basicamente analisado,
a colorimetria da massa das
cores de quatro cores e su-
perimposição, a curva de re-
produção tonal ou o ganho
de pontos, homogeneidade
de tinta para a largura e com-
primento de folha e a estabi-
lidade do funcionamento da
máquina.

No entanto, certificação é
a ação realizada por uma en-

tidade reconhecida como in-
dependente das partes inte-
ressadas, através da qual a
conformidade de uma em-
presa, produto, processo,
serviço ou pessoa é expres-
sa com os requisitos defini-
dos em normas ou especifi-
cações técnicas. Por conse-
guinte, a entidade certifica-
dora deve ser um organismo
reconhecido como tal e inde-
pendente de qualquer produ-
to e / ou casa comercial.

ISO 12647-1: 2004
Tecnologia Gráfica - con-

trole de processo para a pro-
dução das coleções de meio-

tom, provas e impressões de
produção -

Parte 1: Parâmetros e
métodos de medição "- Defi-
ne os parâmetros, defi-
nições, aspectos gerais e
métodos de medição, que irá
normalizar o resto da versão
é a norma para os diferentes
sistemas de impressão.

- Lista e explica o conjun-
to mínimo de parâmetros
primários de processo ne-
cessários para definir clara-
mente as características vi-
suais e propriedades técni-
cas correspondentes de um
teste ou um formulário de
produção de meio tom obtido
a partir de dados digitais di-
retamente ou através de um
conjunto de filmes de sepa-
ração de tons médios.

- Dá as definições dos
termos gerais necessários
para o controle do processo.

- Descrever os métodos e
requisitos de medição ne-
cessários para fornecer in-
formações sobre os resulta-
dos.

ISO 12647-2: 2004 - Parte 2: Compensação
ISO 12647-3: 2005 - Parte 3: Imprensa
ISO 12647-4: 2005 - Parte 4: Rotogravura
ISO 12647-5: 2001 - Parte 5: Serigrafia
ISO 12647-6: 2006 - Parte 6: Flexografia
ISO / DIS 12647-7 - Parte 7: Sistemas de teste 

usando impressão digital 
(Nota: esta norma está em 
desenvolvimento).

VERSÕES DO ISO 12647
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A TPG Packaging Graphics,
de São Paulo, uma empresa a in-
vestir na tecnologia de provas
contratuais da GMG Color comer-
cializada no Brasil pela Starlaser. 

A solução, que reúne do soft-
ware GMG Flexo Proof e a im-
pressora Epson SureColor
P7000, já está em uso na empre-
sa, especializada no segmento

de produção flexográfica e que
conta com 22 anos de experiên-
cia no mercado. 

De acordo com Ronaldo Gue-
rra, presidente da empresa, a
TPG tem tradição em primar por
alta tecnologia, e, por isso, é tra-
dicional a realização de investi-
mentos constantes para aprimo-
ramento dos seus processos.

X-Rite lança solução para
medição de cores em
superfícies curvas

A X-Rite anunciou o lançamento de uma nova
solução para captura e medição de cores em su-
perfícies curvas em itens plásticos, vidro (copos,
garrafas etc.), tubos etc.  Chamada de Cup and
Cilinder Fixture, a solução é compatível aos es-
pectrofotômetros portáteis das famílias eXact e
Ci6x, permitindo realizar medições precisar sem
a necessidade de danificar ou destruir a amostra. 

A solução completa inclui um braço de posi-
cionamento de amostra para mantê-la na altura e
no ângulo corretos, levando em conta a espessu-
ra. Também inclui uma bancada para alinhar o
instrumento X-Rite ao plano de medição. O apa-
relho pode ser personalizado para suportar
amostras de várias espessuras e garante que o
eXact ou Ci6x fique no suporte com a abertura
alinhada sobre a amostra. O braço de posiciona-
mento permite, ainda, que o operador mova a
amostra ou gire-a para medir diferentes pontos.

Evento oficial da ABFLEXO/FTA-Brasil, a CIF 2019 é
o mais importante evento técnico sobre flexografia da
América Latina. Com organização da APS Eventos Cor-
porativos, sua sexta edição ocorre nos dias 4 e 5 de se-
tembro no Espaço de Eventos Comendadeira Helena

Lundgren, em São Paulo, oferecendo conteúdo técnico
de alta qualidade e uma estrutura de primeiro mundo pa-
ra receber os congressistas, que vão ouvir os especialis-
tas e conferir novidades nos estandes dos expositores no
ConverExpo Lounge. 

CIF 2019

TPG Packaging Graphics investe 
em sistema de provas 

contratuais da Starlaser



A
sexta edição da
Conferência Inter-
continental de Fle-
xografia - a CIF
2019, evento ofi-

cial da ABFLEXO/FTA-Brasil,
a CIF 2019 é o mais impor-
tante evento técnico sobre
flexografia da América Latina.
Com organização da APS
Eventos Corporativos, sua
sexta edição ocorre nos dias
4 e 5 de setembro no Espaço
de Eventos Comendadeira
Helena Lundgren, em São
Paulo, oferecendo conteúdo
técnico de alta qualidade e
uma estrutura de primeiro
mundo para receber os con-
gressistas, que vão ouvir os
especialistas e conferir novi-
dades nos estandes dos ex-
positores no ConverExpo
Lounge.. 

Além de toda estrutura de
primeiro mundo montada no
Espaço de Eventos Comen-
dadeira Helena Lundgren,
em São Paulo, a CIF reúne
especialistas das principais
marcas de flexografia, vindos
da Argentina, Colômbia, Mé-
xico, Estados Unidos, Portu-
gal, Itália e Alemanha, além
de profissionais do Brasil.

DIA 4 DE

SETEMBRO
A palestra de abertura no

primeiro dia será ministrada
pelo time da FTA USA, com o
presidente Mark Cisternino e
o diretor de educação da enti-
dade flexo americana, Joe
Tuccitto. Eles tratam do tema
"Convertedores dos EUA

aprimorando a lucratividade
através de tecnologias inova-
doras". Para dar um alcance
ainda mais global ao evento,
logo em seguida vem Sante
Conselvan, presidente da
FTA Europe, para falar de
"Tendências futuras das em-
balagens europeias".

A DuPont, Patrocinadora
Platinum, leva ao palco o ge-
rente de vendas, Diego Ge-
nari, e a líder do Centro de
Inovação no Brasil da Du-
Pont, Denise Pereira, para
abordar "Inovação Humani-
zada: avanços que levam a
impressão flexográfica para
um novo patamar", reforçan-
do que a inovação é feita por
pessoas para pessoas.

A também Patrocinadora
Platinum, Oxea, convidou a
mexicana Lucia Paniagua, lí-
der global de Negócios em
Desenvolvimento de Propilas
na Oxea. Em "Como os sol-
ventes afetam a produtivida-
de do processo", a especia-
lista explica como os solven-
tes com base nos propílicos
podem ser plenamente sus-
tentáveis.

Para mostrar como o pen-
samento transformador vai
além do pensamento somen-
te em equipamentos, a 3M,
Patrocinadora Gold, convi-
dou seu Head de Marketing
das áreas de Marca, Comuni-
cação Digital e eCommerce,
Luiz Eduardo Serafim, para
explicar "Como alavancar a
inovação da sua empresa".
Serafim é um especialista em
compartilhar pensamentos
sobre inovação, estratégia, li-
derança e gestão. 

Em "O futuro da flexogra-

fia chegou - garantindo a con-
sistência e a qualidade na ex-
posição de clichês", o coor-
denador de hardware da Es-
ko na América Latina, Javier
Faure Albanese, conta como
a tecnologia UV LED trouxe
um novo modo de enxergar a
preparação das chapas na
flexografia. A Esko é Patroci-
nadora Gold da CIF 2019.

Josimar Cuchi, especialis-
ta em flexografia da Clicheria
Blumenau, traz a temática da
Gama Expandida com "Retí-
culas customizadas e os be-
nefícios para Gama Expandi-
da". O profissional da Patroci-
nadora Silver mostra como
alcançar melhor printabilida-
de, setups mais rápidos e alta
performance.

Presente nos debates
atuais - e na CIF 2019 - é a
sustentabilidade, que terá a
EcoAir, Patrocinadora Silver,
explicando as "Soluções
ecológicas em limpeza para
flexografia: mais qualidade e
lucratividade". Edoardo Fonti,
CEO da EcoAir, e o gerente
de marketing Giuseppe de
Paola, destacam as possibili-
dades de usar limpadores de
itens como clichê e anilox
com o mínimo de impacto
ambiental.

A "Conversão digital híbri-
da - A evolução da flexo" é o
tema de Justin Green, geren-
te de produtos flexo de trabal-
ho e análise de negócios da
Mark Andy Digital, também
Patrocinadora Silver. Funda-
mental para o conhecimento
de todo convertedor, a tecno-
logia de impressão híbrida
será explicada em detalhes
pelo profissional.

Para finalizar o primeiro
dia, a ABFLEXO/FTA-Brasil
convidou Riccardo Conca,
consultor internacional de
embalagens flexíveis para ali-
mentos e farmacêuticos. Em
"As mais recentes diretivas
europeias sobre materiais de
embalagem", Conca traz nor-
mas e diretrizes sobre a dimi-
nuição do impacto no meio
ambiente com a redução de
certos produtos plásticos, e
como é o novo programa de
embalagens para Europa.

DIA 5 DE

SETEMBRO
O segundo dia começa

com a Patrocinadora Silver,
MacDermid. O palestrante é
o gerente de contas da com-
panhia, o norte-americano
Jason Cagle. Ele apresenta
como as inovações na área
de tecnologia de chapas fle-
xográficas, geração de ima-
gens e pré-impressão podem
se unir para elevar a qualida-
de da flexografia.

A Indústria 4.0 chega à
CIF 2019 com Gustavo Virgi-
nillo, diretor da Coras Brasil e
representante da Gama Inter-
national, Patrocinadora Sil-
ver, com "Necessidade da
automação no âmbito da
Indústria 4.0 para o controle
do processo de impressão".
A apresentação aborda siste-
mas integrados ao controle
automático da tinta de im-
pressão, incluindo variáveis
da viscosidade, temperatura
e Ph no caso de tintas base
água.

Conferência Intercontinental 
de Flexografia 2019
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Gama destaca
importância da
automação na
Conferência
Intercontinental de
Flexografia 2019

Gustavo Virginillo, diretor da Coras
do Brasil e representante da Gama no
país, traz com "Necessidade da auto-
mação no âmbito da Indústria 4.0 para
o controle do processo de impressão".
A apresentação aborda os sistemas in-
tegrados para o controle automático da
tinta de impressão, incluindo as variá-
veis da viscosidade, temperatura e Ph
no caso de tintas base água. O sistema
se integra com o fluxo de informação
da impressora e do sistema de geren-
ciamento implantado na unidade pro-
dutiva.

A Gama oferece ao mercado brasi-
leiro viscosímetros para tintas base sol-
vente, base água e para controle de
adesivos e vernizes; controle e ajustes
de temperatura das tintas e do Ph em
tintas base água; e sistemas de arma-
zenamento automático de camisas e
de clichês.

Em "Conversão Digital Híbrida - A
evolução da flexo", Justin Green, ge-
rente de produto da Mark Andy Digital,
fala sobre o panorama atual da im-
pressão híbrida no fluxo de produção
atual e mostra que este é um dos ca-
minhos fundamentais que os empresá-
rios precisam olhar para o futuro de
seus negócios.

Além da conversão híbrida, a Mark

Andy segue aprimorando continua-
mente suas opções em impressão
banda estreita: "A cada lançamento de
nossas linhas de impressoras flexo,
oferecemos mais tecnologias e mais
opções de automação, para que o
operador trabalhe com a menor inter-
ferência possível, acelere seu setup e
produza com maior velocidade e me-
nor desperdício".

A tesa, Patrocinadora Sil-
ver, leva à CIF o colombiano
Camilo Ramírez, gerente re-
gional do mercado de im-
pressão na América Latina da
tesa, com "Padronização das
soluções para a montagem
dos clichês". Serão aborda-
das tecnologias para a cola-
gem dos clichês, sendo duas
fitas dupla-face e as camisas
acolchoadas. É um importan-
te tema visando padronizar
as soluções e aumentar a efi-
ciência.

Da Itália, vem mais uma
Patrocinadora Silver, a Omet.
O gerente de Vendas para
Espanha, Portugal e América
Latina, Eduardo Pont, trata
da "Impressão de materiais
termoencolhíveis em banda

média: soluções e vanta-
gens", para mostrar que a
banda média vem conseguin-
do conquistar um bom es-
paço dentro do mercado de
flexografia.

Automatizar processos
também tem espaço na Con-
ferência Intercontinental de
Flexografia 2019. Heysler
Hey, gerente de Desenvolvi-
mento de Negócios no Brasil
da Hybrid Software, Patroci-
nadora Silver, fala da "Auto-
mação e inovação: diminuin-
do o ROI da pré-impressão",
mostrando que softwares são
essenciais para a maior efi-
ciência das convertedoras
brasileiras.

Seguindo com a temática
sustentável, a Uteco, Patroci-

nadora Gold, traz da Itália o
vice-presidente de Vendas
na América Latina, Espanha
e Portugal, Alessandro Baldo.
Em "Tecnologia verde: base
água, UV LED e Electron Be-
am aplicadas aos processos
e impressão", Baldo relata
como os fornecedores estão
observando as novas deman-
das da sociedade.

Para debater "Gama Ex-
pandida - uma visão prática
dos convertedores que já uti-
lizam", a GMG Color, Patroci-
nadora Silver do evento,
propôs uma mesa com Paulo
Monteiro, vice-presidente de
Vendas das Américas da
GMG Color e dois profissio-
nais do segmento: José Ro-
berto Farias de Macedo, da

Cryovac, e Luiz Daniel Fossa,
da Embalagens Diadema.

A Conferência Interconti-
nental de Flexografia 2019
será encerrada pela Patroci-
nadora Gold, Soléflex. Marco
Imhof é diretor técnico da
TKM Meyer, empresa repre-
sentada pela Soléflex. Ele
vem da Alemanha ao Brasil
para abordar "Lâminas ras-
padoras Doctor Blade: ino-
vações para a melhoria da
qualidade, durabilidade e pro-
dutividade". A palestra vai
apresentar as inovações nas
composições de aço e reves-
timentos especiais, para mel-
horia da performance em ras-
pagem, produtividade e dura-
bilidade das Lâminas e Ani-
lox.

Mark Andy foca conversão digital híbrida 
na evolução da flexo 
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tesa apresenta a
busca pelo padrão
na montagem de
clichês na CIF 2019

É consenso que não é possível
alcançar a máxima eficiência se os
processos não estiverem muito bem
padronizados. Isto vale para todos
os passos na produção flexo. Entre
as etapas, está a "Padronização das
soluções para a montagem dos
clichês", que será tratada pela tesa
na CIF 2019 pelo colombiano Cami-
lo Ramírez, gerente regional do mer-
cado de impressão na América Lati-
na pela tesa. A Conferência Inter-
continental de Flexografia acontece
nos dias 4 e 5 de setembro, em São
Paulo.

A tesa vem atuando forte no país
e vê na CIF 2019 um ponto relevan-
te para elevar seus projetos, como
cita Fernando Freitas, coordenador
comercial da tesa: "É um evento on-
de os grandes convertedores do
mercado realmente investem tempo
e dinheiro, porque sabem que terão
retorno. Um evento como a CIF é
sempre uma oportunidade de ver
novidades, discutir os assuntos
atuais, descobrir novos talentos e
agregar conhecimento. Tudo aquilo
que temos nos grandes eventos do
exterior como a Label (Chicago) e a
Drupa, mas que são de difícil acesso
para a maioria dos convertedores
brasileiros".

Para a palestra, o foco da tesa é
na qualidade na pré-impressão, es-
pecificamente na colagem/descola-
gem dos clichês. "Se você tem uma
pré-impressão de qualidade, uma
colagem de clichê eficiente, sua im-
pressão será muito melhor. E nós di-
zemos isso em todos os sentidos.
Para isso, a tesa oferece ao merca-
do a linha completa para a monta-
gem de clichês e todo suporte técni-
co para transformar uma simples co-
lagem de clichê em um departamen-
to que realmente gera benefícios à
empresa. Falaremos da seleção da
dupla-face até a descolagem", expli-
ca Fernando.

Para mostrar a importância das lâminas
doctor blade na eficiência e qualidade do
processo de entintagem nos grupos im-
pressores e seu impacto direto na produti-
vidade, qualidade e manutenção de cilin-
dros anilox, a Soléflex traz seu parceiro ex-
clusivo, TKM Meyer, para participar da CIF
2019.

Marco Imhof, Diretor Técnico da TKM
Meyer, será o palestrante do evento com a
palestra: "Lâminas raspadoras doctor bla-
de: inovações para a melhoria da qualida-
de, durabilidade e produtividade". O objeti-
vo é abordar assuntos técnicos relaciona-
dos aos tipos de lâminas raspadoras doc-
tor blade e sua importância no processo de
impressão, a influência das diferentes
composições de aço, tipos de rebaixo e
tratamentos superficiais disponíveis.

O especialista vai apresentar os impac-
tos que a escolha adequada da lâmina pro-
voca, seu reflexo no rendimento do produ-
to em máquina, otimizando os resultados
pretendidos. Além disso, Marco irá expla-
nar sobre as vantagens de se investir em
lâminas de excelente qualidade, sua reper-
cussão direta no ganho de produtividade,
desempenho e qualidade de impressão.

O Grupo Soléflex, desde 2003, é o dis-

tribuidor exclusivo no Brasil da marca TKM
Meyer, fabricante de lâminas raspadoras
doctor blade para Flexografia e Rotogravu-
ra, com sede na Alemanha.

O diretor técnico comercial da Soléflex,
Sérgio Miguel Simone, fala sobre a CIF:
"Representa na visão do Grupo Soléflex
um dos mais importantes eventos realiza-
dos no país". 

A Soléflex, especificamente, disponibili-
za soluções completas em pré-impressão
(chapas de fotopolímero e lâmpadas de ra-
diação UVA e UVC), impressão (fitas ade-
sivas dupla-face acolchoadas e rígidas; fi-
tas adesivas auxiliares e lâminas raspado-
ras doctor blade), manutenção (produtos
para limpeza de cilindros Anilox e spray
protetor de clichês), acabamentos (fitas
para aba adesiva reposicionáveis e perma-
nentes; fitas liner para hotmelt) e instru-
mentos técnicos; produtos que garantem
os melhores resultados em produtividade e
qualidade. Também pertencente ao Gru-
po, a empresa Soléfilmes fornece para as
indústrias de embalagens, os filmes de po-
liéster (PET) e polipropileno biorientado
(BOPP) do fornecedor OPP Film, além dos
filmes de poliéster com revestimento em
PVDC e folhas de alumínio.

B
lumenau  leva o especialista em
flexografia Josimar Cuchi para
falar de "Retículas customizadas
e os benefícios para Gama Ex-

pandida".
Há quase 40 anos, a Clicheria Blume-

nau tem como propósito ser pioneira em
buscar o melhor resultado de impressão,
através de tecnologia de ponta e profissio-
nais altamente qualificados. "Por isso, tra-
tamos a pré-impressão especificamente
para cada cliente, visando o melhor de-
sempenho do seu equipamento prevenin-
do as distorções do processo".

A empresa relata que o tratamento da-
do aos arquivos antes do processo de gra-
vação de clichês é altamente detalhado e
executado por pessoas com percepção e

conhecimento técnico especializado, o que
torna cada trabalho único. "Temos ciência
que estamos a cada dia quebrando as limi-
tações da flexografia, com equipamentos e
softwares específicos, profissionais certifi-
cados, logística eficiente, levando assim o
controle e a gestão dos processos de uma
forma prática, flexível e segura", finaliza.

Josimar Cuchi é membro do corpo téc-
nico da Clicheria Blumenau com experiên-
cia de mais de 12 anos em prepress, ge-
renciamento de cores e controle de pro-
cessos. Apaixonado por flexografia e tec-
nologia, é certificado G7 Expert, Color Ma-
nagement Professional (CMP), Esko Su-
per User Software/CDI, além de treina-
mentos internacionais em Gama Expandi-
da (Clemson University).

Soléflex enfatiza a importância da lâmina
raspadora na CIF 2019

Clicheria Blumenau aborda na CIF 2019 universo
das retículas na gama expandida
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A
s inscrições para a
edição do 40º ani-
versário da Labelex-
po Europe, a maior

feira de tecnologia de im-
pressão de etiquetas e em-
balagens, estão abertas.
Voltando à Expo de Bruxe-
las, desde 24 de setembro o
show bienal promete ser
maior do que nunca, com
centenas de demonstrações
ao vivo, 3 novas funções, 3
master classes lideradas por
especialistas e uma oficina.
Destinado a profissionais de
impressão, proprietários de
marcas, designers e forne-
cedores de rótulos / embala-
gens, o foco deste ano é
melhorar a estratégia de
negócios e avançar no setor.
Cobrindo 9 salas, mais de
600 expositores partici-
parão, incluindo: ABG, Avery
Dennison, Bobst, Dominó,
Durst, Epson, Fujifilm, Ga-
llus, HP, Konica Minolta,
Mark Andy, MPS, Nilpeter,
Omet e Xeikon.
Como complemento à expo-
sição, há 3 novidades que
estreiam na Labelexpo Eu-

rope. A Flexible Packaging
Arena é uma demonstração
e visão geral de duas linhas
de prensagem, uma conven-
cional e uma digital, que pro-
duz embalagens flexíveis de
contato indireto com os mais
recentes padrões de GMP.
No Brand Innovation Show-
case, os visitantes apren-
derão os segredos para al-
cançar uma presença mar-
cante na marca e participar
de um tour exclusivo dos
principais stands de fornece-
dores e demonstrações de
tecnologia; enquanto no
Café SustainabilityInsight,
os visitantes verão as últi-

mas inovações sustentáveis
que sustentam uma indús-
tria mais ambientalmente
consciente.
O popular programa educati-
vo será composto por 3
master classes a tempo par-
cial lideradas por especialis-
tas e um workshop em asso-
ciação com a Label Aca-
demy. As master classes co-
brirão: 1) Embalagem flexí-
vel; 2) Tintas, Revestimen-
tos e Vernizes; e 3) Im-
pressão digital de etiquetas
e embalagens; enquanto a
oficina cobrirá materiais au-
to-adesivos.
Também na tarde de 24 de

setembro, serão realizados
os prestigiados prêmios
anuais da indústria de eti-
quetas, que reconhecem as
principais conquistas no se-
tor de impressão de etique-
tas e embalagens.
A Labelexpo Europe 2019 é
novamente apoiada pelas
organizações comerciais FI-
NAT, EUWID, Febelgra, SP-
PES, UNFEA e VskE.

Um desconto de reserva an-
tecipada aplica-se até 14 de
setembro. Para se inscrever,
visite www.labelexpo-euro-
pe.com.

Labelexpo Europe 2019: maior que nunca

N o
momento em
que a qualidade de
impressão das embala-
gens flexíveis avança rapi-
damente com as tecnologias de
placa, como pontos de topo planos,
superfícies especializadas e técnicas de
peneiramento, o Flint Group introduziu

uma nova
p l a c a

pla-
na e

t é r m i c a :
nyloflex XFH

Digital. A placa
foi desenvolvida es-

pecificamente para a
impressora de embalagens

de banda larga flexível e é a mais re-
cente adição ao portfólio de placas tér-
micas projetadas para funcionar de ma-
neira ideal no processador térmico nylo-
flex Xpress.

A nova placa imprime com excelente
transferência de tinta sem a necessida-
de de uma peneira de superfície; Au-
menta o tempo de operação da impres-
sora com excelente resistência a sol-
ventes, evitando o preenchimento da
tinta; e reduza o efeito pinhole com sóli-
dos impressos lisos e destaques excep-
cionais.

Flint Group apresenta uma placa
térmica para impressão de

embalagens flexíveis
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Última versão do Harlequin para
etiquetas

Os desenvolvedores do Global Graphics Software anun-
ciaram a mais recente atualização do Harlequin RIP, versão
12.1, que incorpora funções adicionais para fluxos de trabal-
ho de etiquetas e embalagens e, em particular, sua compati-

bilidade com o novo padrão ISO para o processamento de
marcas técnicas, e maior suporte para sistemas que exigem

várias instâncias do RIP para gerenciar requisitos de alto
rendimento de dados.

O Harlequin 12.1 estende o suporte para sistemas com vá-
rios RIPs, introduzindo uma estrutura expandida, chamada

Harlequin Scalable RIP, que é projetada para ajudar os forne-
cedores de impressão a criar equipamentos digitais front-end
cada vez mais rápidos para gerar impressoras mais rápidas.

Ele permite que as impressoras acessem uma gama completa
de soluções, incluindo RIPs únicos, vários RIPs em um único

servidor ou até vários RIPs em vários servidores.

Novo Epson SurePress para 
impressão de etiquetas

A Epson anunciou sua nova impressora de etiquetas digi-
tais, a SurePress L-6534VW, que imprimirá a velocidades de
até 50 metros por minuto, para maior produtividade, além de

mais confiabilidade e funcionalidade. As novas tintas UV Sure-
Press também estão em conformidade com o Regulamento

Europeu sobre Materiais para contato com alimentos.
A impressora de etiquetas combina os cabeçotes de im-

pressão PrecisionCore em torno de um tambor de impressão
central para qualidade de imagem e registro de cores preciso.
O SurePress L-6534VW usa tintas CMYK de baixa migração

com um branco de alta opacidade como padrão e inclui um
inovador verniz digital on-line para a produção de etiquetas de

valor agregado.
Seu sistema de alimentação contínua de alta precisão ga-

rante a minimização de resíduos e fornece um novo registro
uniforme em um rolo pré-impresso. Juntamente com um trata-

dor de coroa, o limpador de bobina e o ionizador, a impressora
traz versatilidade na produção de impressão.

de impresiones.

D
e acordo com uma
análise da Toshiba
Tec, a demanda por
impressão de etique-

ta de transferência térmica
com fita (fita de cera, resina ou
ambos) experimentou um forte
crescimento no mercado co-
mo resultado da redução de
custos em relação à im-
pressão direta em papel térmi-
ca e para cima. preço deste úl-
timo (até 500%), devido à falta
de um dos seus componentes.

Este crescimento no custo
do papel térmico é devido à
escassez do corante leuco,

essencial para a impressão. É
um composto fabricado exclu-
sivamente na China e cuja ex-
tração foi drasticamente redu-

zida pelas novas regulamen-
tações ambientais do país
asiático.

Segundo a análise da em-

presa japonesa, essa cir-
cunstância, aliada à maior du-
rabilidade das etiquetas im-
pressas com fita, a maior ver-
satilidade dessa tecnologia e
o desgaste, 33% menor, das
cabeças de impressão, tra-
duz-se em economia de cus-
tos acima de 12% para uma
impressão média de 10.000
etiquetas por dia. Além disso,
de acordo com a Toshiba, a
impressão em fita permite im-
primir 75 quilômetros de eti-
quetas, em comparação com
50 que fornecem impressão
térmica direta.

Impressão de etiquetas de transferência
térmica com ribbon



Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting34

LaPrensaLaPrensa

O
rótulo confere ao produto uma identi-
dade única e influencia diretamente o
impulso de compra no ponto de ven-
da. O mercado de etiquetas, que re-

presenta aproximadamente 5% do volume global
de impressão - aproximadamente 400 bilhões de
euros -, tem o maior potencial de crescimento da
indústria gráfica e evoluiu para uma das indús-
trias mais importantes. importante nas últimas
décadas.

Nesta nova era digital, era apenas uma
questão de tempo até que todos os membros
desta indústria, isto é, usuários, fabricantes, as-
sociações e institutos de pesquisa de mercado,
agrupassem seus conhecimentos e disponibili-
zassem para todos em uma plataforma digital.
Com efeito imediato, o novo portal de informação
e conhecimento para tudo relacionado à im-
pressão de etiquetas - por enquanto, em inglês -
pode ser encontrado em www.label-experts.com.
Este fórum especializado começou como um
projeto conjunto entre a Heidelberger Druckmas-
chinen AG (Heidelberg) e sua subsidiária Gallus.

Os usuários desta plataforma terão acesso a
boletins informativos especializados, artigos téc-
nicos, os últimos resultados de pesquisa de mer-
cado, documentos técnicos, dicas para o próxi-
mo investimento e muito mais.

Lançamento da nova plataforma digital
"Label Experts"

Nova Imprima LJ Plate para
impressão de etiquetas 

A Toray
Graphics lançou
uma nova placa
de impressão
offset sem água,
a Imprima LJ,
desenvo lv id a
especificamente
para impresso-
ras de etiquetas
que buscam uma placa lavável com água de alta qualidade e al-
ta durabilidade que fornece estabilidade de impressão e um va-
lor significativo de sustentabilidade. Com uma resolução de im-
pressão de até 175 lpi, esta placa de impressão térmica CTP ne-
gativa usa um comprimento de onda de imagem padrão de 830
nanômetros. É ideal para a produção de etiquetas, mas também
pode ser usado para uma ampla gama de outras aplicações, in-
cluindo CD / DVD, cartões de fidelidade, decoração de metal e
para impressão em substratos não absorventes.

Screen Graphic Solutions
lançou o novo 'Truepress Ink
para L350UV Blue' projetado
para uso com o sistema True-
press Jet L350UV + da empre-
sa, um modelo de impressão
de etiquetas de jato de tinta UV
de ponta que oferece velocida-
des de impressão de até 60
metros por minuto, ampla com-
patibilidade de mídia e opera-
bilidade excepcional. A capacidade do sistema de lidar com tin-
tas azuis, além das tintas CMYK e branca convencionais, permi-
te que as cores azuis sejam reproduzidas fielmente em designs
corporativos que antes eram difíceis de serem obtidos usando
apenas cores de processo. Também é capaz de produzir com
precisão uma ampla gama de tons de azul, freqüentemente usa-
dos na embalagem de itens como cosméticos, produtos de hi-
giene pessoal e produtos para cuidados com o corpo.

Tela desenvolve tinta azul
para o Truepress Jet L350UV +
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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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