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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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O lançamento do Pri

nergy VME com serviços

gerenciados é um passo

decisivo para o futuro da

Kodak. Com o Prinergy

VME (sigla para ambiente

de máquina virtual em

inglês), a Kodak hospeda

e gerencia o software vir

tual Prinergy para clientes,

apoiado por um investi

mento de US $ 1 bilhão em

P&D feito pelo Microsoft

Azure. Com serviços ge

renciados, a Kodak assu

me a responsabilidade pe

la administração, segu

rança e monitoramento do

sistema 24 horas por dia,

atualizações e solução de

problemas.

Juntamente com o Mi

crosoft Azure, o Prinergy

VME com Managed Servi

ces executa seu software

de préimpressão em ní

veis ideais 24 horas por

dia, 7 dias por semana,

365 dias por ano. A Kodak

assume a responsabilida

de pelo atendimento ao

sistema: os backups de

dados são distribuídos por

vários data centers que

fornecem segurança infalí

vel, recuperação de de

sastres e continuidade dos

negócios.
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O
Projeto Oficina Es

cola de Artes e Ofí

cio de Itu está dan

do andamento na

formação de uma nova tur

ma neste ano (turma esta

iniciada em abril) com novi

dades pertinentes tanto às

suas atividades, quanto a

parcerias.

O POEAO agora conta

com verba proveniente do

Condeca (Conselho Esta

dual dos Direitos da Criança

e do Adolescente) / Proces

so SEDS 957/2018 Secreta

ria de Desenvolvimento So

cial  do Estado de São Pau

lo, bem como com uma par

ceria com a Universidade de

Campinas (Unicamp) por

meio de Convênio de para

elaboração de estudos e le

vantamentos do antigo Colé

gio São Luís de Itu, onde ho

je funciona o projeto e

também o Regimento Deo

doro 2º GAC AP.

Kodak Prinergy VME, uma nova era nos fluxos de trabalho

Alunos do Projeto Oficina Escola

levantam informações históricas 

sobre o antigo Colégio São Luís
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F
undada em 1998

por Djalma Santa

na, a StudioLaser,

localizada em

Marília (SP), pos

sui uma vasta tradição na

área de conversão de matri

zes para o segmento fle

xográfico.

De uma linha de gra

vações analógicas, a empre

sa, sempre atenta às novida

des do mercado e tendên

cias, migrou para a tecnolo

gia digital através de investi

mentos em tecnologias de

ponta para assegurar a mais

alta qualidade na gravação

de chapas, tornandose a

primeira clicheria do Brasil a

possuir certificação Flexo

Expert.

Recentemente, expandiu

seus negócios para apli

cações de prémídia  reali

zando todo o gerenciamento

da marca em relação à pa

dronização do arquivo para

vários tipos de saída.

Contudo, o foco em tecno

logia não se limita aos hard

wares. Para atender clientes

com alto grau de exigência, a

StudioLaser também está in

vestindo em soluções de pon

ta em software.

A StudioLaser adquiriu

um pacote que inclui um total

de quatro produtos da Hybrid

Software: além do PackZ,

carrochefe da empresa para

edição de PDF nativo,

também foram instalados o

Cloudflow, PackZFlow e Pro

ofScope.

O principal evento inter

nacional de gerenciamento

de cores será realizado nos

dias 12 e 13 de fevereiro de

2020, no hotel Holiday Inn,

localizado no centro de Mu

nique. O lema deste ano:

"Combinando cores  Com

binando pessoas". A Fogra

espera mais de 200 partici

pantes de todo o mundo,

que podem acompanhar as

palestras e debates em

alemão ou inglês, graças à

tradução simultânea.

Anunciantes, proprietá

rios de marcas, fornecedo

res, bem como fornecedo

res de serviços de mídia e

impressão aprenderão com

os principais usuários e es

pecialistas sobre os últimos

desenvolvimentos e conhe

cimentos básicos para so

luções práticas atuais e futu

ras. O objetivo é otimizar a

comunicação de cores e ob

ter precisão de cores mes

mo quando imprimindo com

mais de 4 cores, já que "Im

primir conforme o esperado"

é e continua sendo a re

ferência de qualidade cen

tral no gerenciamento de co

res. Além disso, as impres

soras têxteis digitais rece

berão conselhos valiosos

sobre como dominar os no

vos desafios da impressão

digital.

7º Simpósio de Gerenciamento de Cores da Fogra

StudioLaser investe em pacote Hybrid

Software para otimizar automação,

velocidade e qualidade de préimpressão
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"P
recisamos

melhorar";

Esta é a

frase que eu escuto

cada vez mais dos

meus clientes e

concordo com

100% de suas pre

ocupações. Penso

que, em nossa si

tuação atual, a úni

ca alternativa para

avançar é ser mais

eficaz (eficácia é a

soma de ser eficaz

e eficiente) em nos

sas operações.

As chaves para esta si

tuação: sempre digo que nos

so cenário é o de um contexto

global e totalmente interco

nectado, agravado por nossa

atual situação de transição

tecnológica, na qual menos é

impresso. As consequências

são automáticas: aumento da

concorrência com clientes ca

da vez mais informados e exi

gentes; isto é, eles nos pedem

mais qualidade e melhor ser

viço, por um preço mais baixo.

Nossa única realidade é

que, ou melhoramos perma

nentemente ou nossa con

corrência, tirandonos do

mercado. Temos que trans

formar a melhoria contínua

em um hábito e garantir que

ela seja compatível com o tra

balho diário, para que a mel

horia contínua se torne parte

de nossa cultura, precisamos

criar uma rotina, uma meto

dologia. Eu simplesmente

compartilho as 4 fases para

criar um sistema de melhoria

contínua.

o Padronizar

o Registrar

o Medir

o Analisar

PADRONIZAR

Taiichi Ohno, gerente ge

ral da Toyota e ar

quiteto da metodo

logia Lean Manu

facturing, já disse:

"Sem padrão, não

há melhorias", e é

que uma empresa

sem padrões é co

mo uma cidade

sem lei ... Se não ti

vermos estabeleci

do claramente co

mo eles têm Para

fazer as coisas pa

ra cada um de nos

sos processos,

será muito difícil obter produ

tos com qualidade consisten

te e custos reduzidos.

Para iniciar um processo

de padronização, a primeira

coisa que precisamos fazer é

dividir nossa organização em

processos, isto é, em partes

autônomas. Um processo é

um conjunto de tarefas que

reúne pessoas, recursos e in

formações, onde há uma

transformação muito funcio

nal ou material do nosso pro

duto.

Depois que cortamos a

Organização, temos que de

signar uma pessoa responsá

vel para coordenar e imple

mentar o padrão, ou seja, ga

rantir que tudo seja feito de

acordo com esta sequência:

1. Estabeleça a maneira

de trabalhar

2. Verifique se o padrão é

viável (melhor que perfeito)

3. Documente, se possí

vel, melhor visualmente

4. Faça com que todos

compreendam e se compro

metam a cumprir

REGISTRAR

Uma vez que tenhamos o

padrão, é essencial que os

operadores realizem a captu

ra de dados na planta. En

contrei muita inércia nesse

aspecto por parte dos opera

dores, mas é absolutamente

necessário que eles o façam,

pois esse registro de infor

mações nos fornecerá o con

texto para analisar o que

acontece na fábrica.

Para garantir o sucesso

no processo de captura de

dados, precisamos:

1. Projete as diferentes

famílias de tarefas ou ope

rações

2. Implementar uma ferra

menta de computador ágil e

aberta para adaptála às ca

racterísticas de nossa fábrica

3. Operadores de trem

4. Faça com que eles sai

bam que o registro das ope

rações é outra parte do tra

balho deles.

5. Acompanhe e valide os

registros diariamente e corri

jaos "quentes"

MEDIDA

Depois de termos dados

sobre a fabricação de nossos

produtos, é hora de medir, ou

seja, estabelecer e definir

métricas que nos informam

se melhorarmos ou piorar

mos o desempenho de nos

sas tarefas.

E nesta fase, temos um

perigo. Os seres humanos

são viciados em números e

podemos ir de medir nada a

tentar medir tudo. Não se es

queça da regra de ouro de

"menos é mais".

Para que um sistema de

medição seja bemsucedido,

devemos levar em conside

ração:

1. Atingir um sistema

ecológico, ou seja:

para. Poucas métricas e

garantir que elas sejam medi

das sistematicamente

b. Cada uma das métricas

deve estar alinhada à contri

buição de valor

2. Envolva a equipe, tente

fazer com que os operadores

calculem os dados

3. Equilibre o sistema, as

métricas devem cobrir produ

tividade, qualidade e des

perdício

4. Defina metas ou indica

doreschave de processo

(KPIs) que serão os que nos

farão ver se melhoramos ou

pioramos

ANALISAR

Quando começamos a

medir e ver como evoluímos

em relação aos nossos objeti

vos, precisamos analisar es

ses dados. Analisar é o que

atualmente se chama trabal

har na Inteligência de Negó

cios; isto é, tente relacionar

efeito e causa nos resultados

de nossos processos, bus

cando oportunidades de mel

horia.

Durante o processo de

análise:

1. Aplicamos técnicas es

tatísticas para descrever e

prever resultados

2. Analisamos os sinto

mas para procurar as causas

dos problemas

3. Estabelecemos e defini

mos padrões de comporta

mento e correlações entre

métricas

A análise dos resultados é

possivelmente a fase mais

importante e negligenciada,

uma vez que o horário do dia

nos consome. Infelizmente, é

muito comum prestar

atenção ao urgente e deixar o

importante para mais tarde,

ou seja, nunca.

Em suma, a melhoria

contínua é uma parte cada

vez mais importante do nosso

trabalho e, para melhorar con

sistentemente, precisamos de

rotinas e métodos. Um conhe

cido empresário espanhol já

disse: "Quem tem método,

tem um tesouro!"

As quatro fases para criar um sistema de melhoria contínua

Por: José Antonio

Martínez

LeanPrinting e

consultor de

melhoria de

processos na

LTCaM.



http://www.noticiasgranformatolatinamerica.com/
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O
futuro da digitali

zação e os novos

desafios associa

dos ao gerencia

mento de documentos e re

sultados foram os problemas

da Comparting 2019 em

Stadthalle Sindelfingen nos

dias 7 e 8 de novembro deste

ano passado. Cerca de 430

usuários e especialistas em

Tecnologia da Informação de

15 países participaram do

congresso internacional de

comunicação omnichannel,

além de clientes. Os efeitos

da comunicação eletrônica

na criação e processamento

de várias perspectivas são os

seguintes processos comer

ciais, no sentido de auto

mação rigorosa.

Ou padrão para a criação

de documentos e a capacida

de do omnichannel e que,

neste caso, não existe fonte

para que possa ser exibida

por todo o mercado, inclusive

pelos canais de mídia social,

de acordo com os requisitos

do cliente.

O tema principal do con

gresso foi o que significa o

termo digitalização. Segundo

Harald Grumser, CEO da

Compart, é incontestável que

o computador quer assumir o

trabalho de pessoas em mui

tas áreas.

"Há trinta anos que fala

mos sobre digitalização, mas

as diferenças em relação ao

início são enormes agora. Ela

mudou como um todo", diz

Grumser.

A digitalização com suas

várias tecnologias amadure

ceu e a palavrachave é AI

(Inteligência Artificial), além

do armazenamento de dados

na chamada nuvem e do uso

crescente de assistentes de

idiomas como Siri e Alexa,

que agora podem responder

perguntas em alemão ou

inglês quase perfeito.

Harald Grumser acres

centa: "Embora a Compartia

não seja uma fonte de inte

ligência artificial, a inteligên

cia artificial e necessária para

a avaliação automática de

mensagens de voz e vídeos.

Mais precisos em termos de

olhos e ouvidos, esses dados

são estruturados e estão dis

poníveis centralmente".

seguramente" destacou o

poder "disruptivo" das tecno

logias em nuvem, que geral

mente é subestimado. Se

gundo Töreki, ele revolucio

nou a arquitetura de software

e é a base da atual economia

de plataformas digitais. Sua

aplicação: uma aplicação mo

derna possui uma estrutura

modular e diferentes funções

de aplicação por meio de in

terfaces de programação

abertas (APIs). Quanto mel

hor uma interface, mais valio

so será o software Isso leva

ao que geralmente é conheci

do como Economia da API.

O congresso, como de

costume ano após ano, foi

caracterizado por uma ampla

variedade de tópicos. Clien

tes e parceiros da Europa e

América do Norte apresenta

ram seus projetos, com uma

Tendência a questões como

transparência na produção

de documentos, vários cená

rios de aplicativos para a nu

vem na comunicação com o

cliente e a importância da

conversão padronizada de

documentos na caixa de en

trada digital como base para

os processos subseqüentes.

Nesse contexto, a Com

part apresentou suas novas

soluções DocBridge Conver

sion Hub e DocBridge Gear.

Pela primeira vez, a reunião

geral do DOXNET ocorreu no

contexto da Comparting.

Neste congresso, na apli

cação do slido.com, foi usado

profusamente para fazer per

guntas e consultas ao vivo

durante as apresentações.

Comparting 2019
Comunicação omnichannel com ou cliente



LLaa  PPrreennssaa

PRINT
documental

9

T
udo começou com um

pequeno projeto de

uma empresa de foto

lito há 26 anos. Hoje,

após mais de duas décadas,

a Interfill, gráfica promocional

com cerca de 120 colabora

dores localizada em um cen

tro comercial em Osasco,

possui tecnologia de ponta

para atender, com qualidade,

clientes com os mais varia

dos graus de exigência, es

pecializandose em trabalhos

mais finos, que demandam

alto valor agregado.

Com a queda das tira

gens, a empresa, tradicional

no segmento offset, expandiu

seu parque produtivo para os

equipamentos digitais há oito

anos.

"Trabalhamos com outras

marcas de equipamentos de

impressão digital e, atual

mente, temos três máquinas

em operação, duas delas da

Konica Minolta", salienta Uil

son Barboza Cola, diretor ge

ral da Interfill.

A relação com a Konica

Minolta começou em 2018

com um primeiro investimen

to em um modelo Accurio

Print C2060L. diz Uilson.

"Neste ano, chegou o mo

mento de fazer um novo in

vestimento. Foi quando opta

mos pela AccurioPress

C6100."

A Heidelberg continua a

desenvolver os modelos digi

tais Versafire EV e EP para

aplicações comerciais, ofere

cendo novas opções de hard

ware para a aplicação de aca

bamentos online, como atua

lizações novae, versão 2020

do Prinect DFE, que não ofe

recerá apenas suporte com

pleto aos novos elementos .

integrado, mas também in

cluirá novos recursos.

Como novas opções de

alimentador e impressão de

pôster, ou sistema oferece

versatil idade para ainda

maior. O novo alimentador de

banners Plockmatic foi proje

tado para assumir um alto vo

lume de produção no formato

330 x 700 mm e incluía um

novo compartimento de aca

bamento padrão e acaba

mento de fólio com saída du

pla para produção contínua e

ininterrupta, além da opção

de venda de Grampeie 30 fol

has. O alimentador, auxiliado

por ar, permite a introdução

de folhas impressas anterior

mente, ou a separação de fol

has impressas, de diferentes

bandejas. Agora, por exem

plo, pode imprimir cartões off

set, quando desejar, adicio

nar itens impressos digital

mente. Isso se torna uma pro

dução híbrida entre offset e

digital muito mais flexível e

que ambos os processos po

dem ser explorados pela Mel

hor Maneira Posivar.

Os novos recursos do Pri

nect DFE Versão 2020 supor

tam e expandem os recursos

do novo equipamento de aca

bamento Versafire. Todos os

préajustes e módulos de ali

mentador de foram integrados

para produção automatizada

total do fluxo de trabalho.

No caminho para a transição de im

pressoras a laser para modelos de jato

de tinta comerciais mais sustentáveis, a

Epson alcançou um aumento de 56%

na participação de mercado entre 2015

e 2019, segundo dados da IDC. Esse

crescimento permitiu à Epson atingir

uma participação de mercado total de

29% na Europa Ocidental.

Esse sucesso é atribuído ao cres

cente compromisso com a sustentabili

dade que está sendo observado na Eu

ropa Ocidental, com o qual as empre

sas estão introduzindo mudanças para

reduzir o impacto ambiental.

Em uma investigação recente da

Epson, quase metade (44%) das em

presas européias confirmaram que

estão priorizando a preservação do

meio ambiente, enquanto 38% indica

ram estar sob considerável pressão pa

ra melhorar seu desempenho em CSR.

Heidelberg apresenta atualizações

Interfill anuncia investimento na AccurioPress C6100

Epson aumenta sua

participação no

mercado de

impressoras jato de

tinta comerciais
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Canon, concedido pela

EcoVadis
A Canon, fornecedora global de serviços de tecnologia e imagem, anunciou

que fui premiada, pelo quinto ano consecutivo, com a classificação de ouro
EcoVadis. Esta distinção coloca a Canon entre os 5% das empresas mais valo
rizadas em desempenho sustentável.

Para decidir sobre uma classificação de empresas, ou sistema de respon
sabilidade social corporativa (RSE), a EcoVadis garante um total de 21 aspec
tos diferentes em quatro categorias: meio ambiente, trabalho prático, respeito
aos direitos humanos e trabalhadores, negócios práticos Ética e cadeia de su
pressões A Canon forneceu informações sobre suas práticas de RSE em todas
as suas áreas de negócios para apoiar esses problemas.

A Brother ganhou cinco
prêmios na edição de 2019
do "Good Design Award",
ou o único sistema aberto
para a avaliação de proje
tos não japoneses desde

1957. Cabelo, 27º ano con
secutivo, para uma empre
sa reconhecida como uma
qualificação de seu equipa
mento.

Os produtos premiados

por seu projeto no Good
Design Awards de 2019
são: uma impressora a la
ser nos núcleos HL
L3230CDW, uma impres
sora multifuncional nos nú

cleos MFCL3770CDW ou
scanner ADS1700W, co
mo impressoras de etique
tas TD4410D, TD
4420DN, TD 4520DN e TD
4550DNWB.

A
Fujifilm anunciou que
sua impressora a jato
de tinta B2 de tercei
ra geração recebeu a

certificação Fogra por impri
mir provas de cores, incluindo

as acreditações FOGRA51 e
FOGRA52 por seus substra
tos premium livres de madei
ra revestida e não revestida,
respectivamente. Esse re
conhecimento foi concedido

após vários testes no Fujifilm
Advanced Printing Techno
logy Center em Bruxelas, rea
lizado com o software de ge
renciamento de cores Fujifilm
XMF ColorPath.

Com os testes realizados
em papéis offset revestidos e
não revestidos, papel revestido
para jato de tinta, lona e papel
sintético, a Jet Press superou
todos os padrões exigidos.

Jet Press 750S recebe certificação

Fogra para testes de cores

Brother ganhou cinco prêmios, não

"Good Design Awards 2019"



18 a 21 de março de 2020
E x p o  C e n t e r  N o r t e  -  S ã o  P a u l o

Inscreva-se gratuitamente
e concorra a um iPhone

www.fespabrasil.com.br

www.digitalprinting.com.br

impressão digital
Visite a principal feira

de impressão digital do Brasil

www.fespabrasil.com.br
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Para a Konica Minolta, as

notícias mundiais da série

Sua Nova AccurioPress

C14000, sua primeira entra

da no segmento de im

pressão de alto volume. O

AccurioPress C14000 impri

me 140 páginas por minuto

(ppm) em A4 e é 40% mais

rápido que qualquer outro

dispositivo baseado no toner

Konica Minolta. Um segundo

modelo da série, ou Accurio

Press C12000, oferece a

mesma qualidade de

i m 

pressão rápida de 120 ppm.

A AccurioPress C14000

oferece um maior volume de

impressão e um ciclo de tra

balho mais longo para al

cançar novos clientes de im

pressão comercial no seg

mento HPP (impressão de

alta produção) que exigem

alta produtividade, eficiên

cia operacio

nal e quali

dade para

mala direta, brochuras e

catálogos.

Como opções de ins

peção automática IQ501 da

Konica Minolta, Intelligent

Quality Care, oferecemos um

desempenho de inspeção,

verificando a qualidade da

impressão e detectando

atrás rachadu

ras e manchas. Impressões

de alta qualidade significa

estabilidade máxima, mes

mo durante trabalhos de lon

go prazo, enquanto registra

um registro de aumento do

volume total de impressão.

Como as novas soluções

oferecem um alto ciclo de tra

balho Confiável até 2,5

milhões de impressões men

sais, com o dobro fornece

capacidade

de toner

que os mo

delos ante

riores.

A Canon apresenta a imagePRESS C165, uma impressora multifuncional

que combina o melhor da tecnologia imageRUNNER Advance com um con

junto de ferramentas e acabamentos profissionais imagePRESS.

P
ara a Canon reforma ou portfólio

de equipamentos de impressão

em preto e branco A3 com ou

lançamento de três novos mode

los (imageRUNNER 2625i, imageRUN

NER 2630i e imageRUNNER 2645i). No

entanto, a empresa atualiza a Linha ima

geRUNNER adicionando inovações tec

nológicas e incluindo recursos do equi

pamento imageRUNNER ADVANCE.

Entre as principais vanta

gens desses dispositivos

estão a grande versatilidade

dos formatos de digitalização

e a opção de inicialização se

gura, entre outros aspectos.

Além disso, possui uma inter

face colorida de 7 "cujas funcionalidades

são apenas características da série AD

VANCE.

Canon lança gama de impressões

imageRUNNER 2600

Uma nova imagePRESS C165 da Canon

Konica Minolta lança ou AccurioPress C14000
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A Brother, especialista em

soluções de impressão, identi

ficação e digitalização, conti

nua se concentrando na pre

servação do meio ambiente

por meio do programa 'Brother

Earth', que abrange todas as

suas atividades ambientais e

continua a reduzir seu impac

to, não no meio ambiente. 

Por meio de seu contrato

de mais de 10 anos com a Co

ol Earth  caridade pela con

servação da floresta tropical ,

o fabricante japonês colabora

para proteger ecossistemas e

ajudar comunidades em flo

restas tropicais. Este acordo

concentra a preservação da

biodiversidade do Peru e da

Papua Nova Guiné  um dos

dois ecossistemas  com o qual

se alcançam 5 milhões de ar

vores em pé.

A Brother continua comprometida com o meio ambiente

A
Fujifilm anunciou que

sua impressora a jato

de tinta B2 de tercei

ra geração recebeu a

certificação Fogra por impri

mir provas de cores, incluindo

as acreditações FOGRA51 e

FOGRA52 por seus substra

tos premium livres de madei

ra revestida e não revestida,

respectivamente. Esse re

conhecimento foi concedido

após vários testes no Fujifilm

Advanced Printing Techno

logy Center em Bruxelas, rea

lizado com o software de ge

renciamento de cores Fujifilm

XMF ColorPath.

Com os testes realizados

em papéis offset revestidos e

não revestidos, papel revesti

do para jato de tinta, lona e pa

pel sintético, a Jet Press supe

rou todos os padrões exigidos.

Riso lanza a Valezus T2100

A Konica Minolta anuncia o lança

mento da máquina industrial de im

pressão e impressão comercial MGI

JETVARNISH 3D One, destinada a

mercados como pequenas embalagens

de luxo, livros, revistas, cartões de visi

ta, menus, folhetos, álbuns de fotos e

cartões de felicitações. Os possíveis

clientes incluem impressoras digitais,

empresas de artes gráficas e atuais

clientes da Konica Minolta que desejam

aumentar as oportunidades de negó

cios.

Este produto topo de gama utiliza

um verniz universal para vários efeitos

téticos 2D e 3D, para invernar e tributar

com uma única passagem.

Como parte das especificações bá

sicas, a tecnologia MGI é combinada

com os cabeçotes piezoelétricos da

Konica Minolta. 

A impressão pode ser feita tanto

em offset como em materiais digitais. A

secagem e a cura "no trabalho"

através de um LED ecológico (para um

ambiente livre de ozônio) também são

fornecidas como padrão. Até 2.077 fol

has A3 por hora podem ser impressas

com uma faixa de tamanho de 364 x

750 mm.

Konica Minolta apresenta ou MGI JETVARNISH 3D One
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A
FESPA Digital Prin

ting 2020 tem um

compromisso com o

visitante de, além de

reunir os grandes players da

indústria de impressão digital,

oferecer uma experiência

completa através de iniciati

vas focadas no desenvolvi

mento do mercado. E muitas

novidades estão confirmadas

para a feira, de 18 a 21 de

março de 2020 no Pavilhão

Azul do Expo Center Norte,

em São Paulo.

O Concept é uma das no

vidades. O complexo de ins

piração e aprimoramento pro

fissional dentro da principal

feira de impressão digital do

mercado mostra todo o poder

da impressão. O projeto une

em um mesmo espaço apli

cações altamente criativas

produzidas com os equipa

mentos digitais em exposição

na feira e os congressos téc

nicos gratuitos, que englo

bam uma série de assuntos.

Entre os congressos, está

a sexta edição do FESPA Di

gital Textile Conference. Será

o momento de focar no cres

cimento da impressão digital

têxtil em todas as suas face

tas: da impressão direta em

camisetas à produção indus

trial, das criações para as

passarelas até o mercado de

vestuário esportivo, deco

ração e sinalização, mostran

do todo o impacto da estam

paria digital na indústria têxtil.

O FESPA Digital Textile Con

ference tem o patrocínio de

Global Química & Moda.

O congresso Inteligência

Gráfica volta para seu segun

do ano levando conceitos de

estratégia de marketing, no

vos modelos de negócio, con

ceitos de gestão e vendas,

além das tendências da im

pressão digital nos mais dife

rentes segmentos de merca

do, tudo transmitido por espe

cialistas da indústria.

O Fórum FESPA Digital

Printing, que está ocorrendo

nos meses de novembro e

dezembro, terá o seu ence

rramento dentro da feira em

março, tendo como base os

números do FESPA Print

Census, a maior pesquisa so

bre a indústria global de im

pressão digital, que contou

com entrevistados brasileiros.

A novidade em congresso

é o Impressão 360. Em par

ceria com os especialistas do

Senai, instituição referência

em educação na indústria, o

objetivo é tratar do pensa

mento da impressão do início

ao fim, desde dicas de plane

jamento para abrir uma gráfi

ca até técnicas de impressão

e acabamento, atingindo as

sim todos os públicos.

Mais uma iniciativa que

fará a sua estreia na FESPA

Digital Printing 2020 é o Ma

ker, arena em que serão mi

nistrados workshops diários

durante a feira com um con

teúdo especial para lidar

com materiais como acrílico

e termoplástico dentro da co

municação visual e, assim,

criar produtos fantásticos. O

Maker tem a parceria da VP

Máquinas, Sinteglas e

ECNC.

A Ilha da Sublimação en

tra em seu terceiro ano reno

vada. A parceria entre APS,

FESPA e ComunidadeWEB

terá uma grade de palestras e

debates, sempre pensando

em quem já está atuando no

mercado de sublimação &

transfer e aos que pensam

em empreender neste lucrati

vo segmento. Será possível

conferir diferentes materiais

criados com a tecnologia e

entender na prática como

conquistar clientes através de

trabalho e criatividade.

O CAMBEA (Campeonato

Brasileiro de Envelopamento

Automotivo) vai celebrar o

aniversário de 10 anos do tor

neio que é o principal mo

mento do mercado de enve

lopamento automotivo do

Brasil. A competição eletri

zante dará ao vencedor a

chance de disputar com os

melhores envelopadores do

planeta o título do World

Wrap Masters Series, na Eu

ropa. A realização do CAM

BEA#10 é da Alltak.

Por fim, a FESPA Digital

Printing 2020 vai receber

também a cerimônia do Prê

mio GF Bureau Criativo, uma

realização da Revista Gran

des Formatos, que tem o ob

jetivo de ajudar a alavancar o

crescimento das empresas

de comunicação visual de to

do Brasil destacando os pro

jetos mais criativos.

FESPA Digital Printing 2020 promove

uma série de iniciativas aos visitantes



www.liigo.com.br


Q
uando a parce

ria dos empre

endedores Mi

cha? e Ania

Laskowski em

barcou em um novo empre

endimento para criar uma

empresa têxtil direcionada à

comunidade de artesãos da

Polônia, sua experiência no

setor têxtil e de impressão

foi escassa; No entanto,

possui uma experiência

muito destacada no campo

do comércio eletrônico e

uma visão estratégica astu

ta.

Ania, a fundadora da

CottonBee, tem a inspiração

para iniciar seus negócios e

ver que na Polônia não ha

via plataformas adequadas

para que ela pudesse com

prar tecidos modernos para

o tempo de costura; Sua

única opção era acessar si

tes de outros países, mas

ele se viu com processos

completos de compra.

Então, eu tive uma idéia e

Ania e Micha? (atual CEO)

fundaram a CottonBee em

2014. A idéia deles era ven

der tecidos de corte (com

uma média de um metro de

comprimento) diretamente

aos consumidores.

Cinco anos depois, a

CottonBee precisa ser uma

atividade secundária para

que esses empreendedores

se tornem um negócio con

solidado que não para de

crescer. Hoje, essa empresa

ainda trabalha com peque

nos volumes, mas com 15

funcionários e enviou mais

de 28.000 solicitações para

artesãos e pequenas empre

sas em toda a Europa.

n O investimento em uma impressora têxtil direta Mimaki foi a única opção para a inicialização da CottonBee

n A inovadora máquina da Mimaki consolida o CottonBee com maiores requisitos de capacidade e funcionalidade

Os tecidos fabricados pela CottonBee

recorrem à Europa graças à produção de

de roupas cortadas que facilitam Mimaki



Desde o início, ficou evi
dente que a produção digi
tal era fundamental para a
empresa e que a produção
com recortes era inegável.
Ania e Micha? estão cientes
de suas limitações no que
diz respeito às preocu
pações de impressão; por
tanto, entrarão em contato
com fornecedores locais
para encontrar uma tecno
logia fácil de usar, capaz de
produzir tecidos de cores vi
vas e entregálos a toda ve
locidade a um ótimo preço .
asequible.

"Mimaki foi a primeira e
única opção para nós. Nós
éramos uma startup com
uma suposição limitada; Em
um primeiro momento, não
precisamos de uma grande
capacidade. Mas quería
mos aplicar alguns critérios
muito rigorosos, desde que
a qualidade dos tempos de
impressão e entrega; mas
precisamos de máquinas
fáceis de operar ", explica
Micha?. "Nesse momento,
a série Mimaki Tx400 era a
única opção capaz de aten
der a todos os nossos requi
sitos. Nossa única alternati
va era uma máquina de se
gunda mão e não quería
mos fazer isso. Além disso,
a Mimaki era uma marca de
confiança e o trabalho com
uma empresa desse tipo
implicaria um investimento
tecnológico apoiado em um
excelente nível de serviço
ao cliente. "

A CottonBee colaborou
estreitamente com a Teba,
uma empresa de distri
buição polonesa que pro
vou ser um parceiro mara
vilhoso. "Reconhecemos a
grande experiência da Teba
em engenharia, impressão
e têxtil, e supomos que era
exatamente o social que
precisamos neste momento

para nos guiar através da
seleção de produtos, insta
lação e trabalho conjunto,
uma curva de muito apren
dizado importante. "

A Teba, um parceiro au
torizado da Mimaki, prestou
assistência técnica à Cot
tonBee com a instalação da
primeira impressora Mimaki
Tx400 na Polônia. É uma
impressora têxtil direta de
alta produtividade, com ve
locidade excepcional e qua
lidade de impressão supe
rior em um sistema básico.
Além disso, era uma alter
nativa ecológica em compa
ração com outros proces
sos. Simplesmente tecendo
tecidos de algodão e tintas
pigmentadas, a CottonBee
minimizou as taxas de pós
processamento e modela
gem para agilizar os prazos
de entrega.

Bem, a Mimaki lançou o
mercado para suas tintas
pigmentadas TP400. Se
gundo Micha?, essas tintas
"devem ser um melhor ge
neral, principalmente em
termos de intensidade e re
sistência de cores em con
dições secas e úmidas.
Seus resultados foram ex
celentes, mesmo se compa
rados a impressoras indus
triais de grande volume ".
Representa uma inovação
para a clientela exigente da
CottonBee. Como afirma
Micha?: "Os clientes obtêm
um bom preço, boa qualida
de e prazos de entrega ade
quados: eles são super exi
gentes. Agora, nossos
clientes de metrô são os
que plantam os requisitos
mais precisos! "

Uma vez em movimento,
CottonBee, Micha? e Ania
deram impulso à sua es
tratégia após 18 meses,
ampliando seus objetivos
de mercado e visando pe

quenas empresas e consu
midores. Depois de de
monstrar um ótimo desem
penho nesse segmento de
mercado, a CottonBee con
tinuou a se concentrar em
pontos de venda reduzidos,
capturando a atenção de
muitas pequenas empre
sas.

Aliás, a Mimaki conse
guiu lançar o mercado na
série Tx300P1800, numa
época em que a CottonBee
precisava de mais capaci
dade para expansão dos
negócios, desta vez com
penetração em novos mer
cados.

"CottonBee, Polônia se
le hizo small! ", Recitou en
tusiasticamente Micha?.
"Era evidente que, para o
negócio prosperar, tivemos
que ampliar nossas ope
rações de rádio; então o
próximo passo foi o lança
mento do site na Europa.
Estamos procurando uma
maneira de aumentar nossa
capacidade de impressão
quando a Mimaki lançar a
série Tx300P; Obviamente,
ficamos encantados por
continuar nossa aliança
com Mimaki e Teba. "

O CottonBee executa
uma inversão no Tx300P
1800 direto adesiva para im
pressão em tecidos finos e
estendidos. A série Tx300P
1800 combina qualidade e
alta velocidade sem esforço
e é um reflexo do domínio
indiscutível da Mimaki na
indústria têxtil digital.

"A Mimaki foi uma das
primeiras empresas a intro
duzir o sistema de correias
adesivas para pequenas
prensas. Exige trabalhar
com um trabalhador alta
mente qualificado, pois ca
da tecido requer um trata
mento específico, mas rapi
damente incorporamos es

sas habilidades especializa
das em nossos equipamen
tos de trabalho e nos permi
tem dar impulso a uma va
riedade de tecidos de al
godão, com a conseqüente
satisfação de outros. clien
tes ", diz Ania.

As impressoras aumen
taram significativamente a
capacidade de produção da
CottonBee; Das impresso
ras à mesma série, com o
mesmo cabeçote, os clien
tes podem repetir pedidos e
obter o mesmo resultado, se
houver alguma impressora
designada para realizar o
trabalho.

"Continuamos a usar as
impressoras Mimaki
Tx300P1800 e outras ven
das externas como uma
porcentagem do volume de
negócios; portanto, uma in
versão nas máquinas de Mi
maki tem sido um sucesso
podre que nos permitiu des
frutar de um crescimento
sustentado. "

"Os clientes podem nos
ajudar a entregar mais pla
nos de entrega, então esse
é o nosso objetivo agora.
Podemos enviar o produto
em cinco dias a partir do fe
chamento do pedido, mas
estamos trabalhando para
reduzir os dias. Esta é a
nossa principal atividade
diária; O que a tornou uma
ocupação secundária agora
é um negócio que nunca
para de crescer ", diz Mi
cha? com entusiasmo.

Jacek Teodorczyk, pro
prietário da Teba, anade:
"Teremos 25 anos neste se
tor e estamos muito felizes
em ver que empresas como
a CottonBee têm sido em
baraçosas por não estarem
crescendo. Temos desfruta
do muito mais ao longo des
te caminho, e isso é por
muito mais! "
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A FESPA Digital Printing 2020 é or

ganizada pela APS Eventos Corporati

vos, responsável pela realização das

grandes iniciativas da indústria de im

pressão, com realização da FESPA,

entidade que há mais de 50 anos fo

menta o mercado de impressão mun

dial.

A feira acontece entre os dias 18 e

21 de março de 2020, no Pavilhão Azul

do Expo Center Norte, em São Paulo,

apresentando as mais recentes novi

dades em impressão digital para mer

cados como comunicação visual, têxtil,

decoração, envelopamento, 3D, subli

mação, impressão de baixas tiragens,

dados variáveis, entre outros merca

dos.

A
Roland DG Corpo

ration anunciou a

incorporação das

impressoras / corta

doras ecossolven

tes de grande formato SG25

de 1625 mm, 1371 mm e 762

mm (64 ", 54 ", 30"), sua série

TrueVIS de última geração.

Nossa nova série SG2

oferece a confiabilidade, pre

cisão e qualidade de corte da

marca TrueVIS, com fluxos

de trabalho otimizados e pra

zos de entrega extremamen

te rápidos que me permitem

terminar meu trabalho todos

os dias, o que o torna perfeito

para nossos fornecedores.

de serviços de impressão

com altas taxas de trabalho.

A série SG2 inclui três taman

hos (SG2640 / 540 / 300)

para se adaptar à ampla ga

ma de requisitos de produção

das empresas gráficas.

A série SG2 inclui a nova

predefinição True Rich Color.

Agora, as cores vivas podem

ser combinadas com grãos

neutros, gradações suaves e

tons de pele natural para criar

designs impressionantes.

Roland DG presenta co

todesign, un innovador soft

ware de gestión de diseño e

impreA Roland DG apresen

ta o design, um software ino

vador de gerenciamento de

impressão e design que per

mite aos clientes oferecer a

eles uma experiência única

com a capacidade de perso

nalizar uma ampla gama de

produtos. Mas agora, o de

sign será compatível com

equipamentos Roland DG

ruins.

A Cotodesign oferece

uma interface intuitiva e

orientada ao cliente para

personalizar produtos sob

demanda, pequenas empre

sas, como quiosques, gran

des lojas, eventos popup e

eventos. Com uma solução

adequada à sua marca, va

riedade de produtos e seg

mento de mercado, as mino

rias podem se diferenciar de

seus conhecimentos, ofere

cendo aos consumidores

uma experiência de compra

interativa e agradável.

Roland DG amplia linha TrueVIS

com a nova série SG2

Cotodesign de Roland DG

FESPA Digital Printing 2020



www.fespa2020.com
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O tradicional Prêmio GF Bureau Criativo, focado em destacar os mel

hores projetos no mundo da comunicação visual, terá a FESPA Digital

Printing como a sua casa em 2020. A premiação será realizada no dia 19

de março (quintafeira), a partir das 19h, dentro da feira, que ocorre de 18

a 21 de março no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo.

A Memjet anunciou no

vas melhorias em sua tecno

logia de impressão de se

gunda geração, DuraLink.

Para receber feedback atual

e futuro de parceiros OEM,

os melhores recursos do Du

raLink XL incluem uma ca

beça de impressão mais ro

busta, quatro vezes mais e

uma ampla gama de cores.

Esses recursos aumentam o

valor do DuraLink como uma

tecnologia de impressão fun

damental para o desenvolvi

mento rápido e econômico

de soluções da pró

xima geração nos

mercados de im

pressão comer

cial, de embala

gens e

industrial.

Adicionei o laranja, o ver

de e o violeta ao DuraLink,

pois você criou sete

cores para os parceiros

OEM necessários. Com es

sa ampla gama de cores, os

OEMs po

dem criar

so luções

que permi

tem aos

usuários fi

nais obter

p r e c i s ã o

de cores

de marca e

reproduzir

i m a g e n s

mais realistas, recursos es

senciais para o crescimento

de alimentos, moda e mer

cado. produtos embalados.

A
SA International

(SAi) anunciou o

lançamento do Fle

xiDYESUB, uma

versão do Flexi 19 projetada

para otimizar o trabalho de

sublimação de tinta desde o

início. Acabei de imprimilo. O

FlexiDYESUB inclui um con

junto completo de funções de

produção projetadas para fa

cilitar o design e a produção

no mercado de sublimação e

também em qualquer negó

cio de impressão.

O Flexi 19 integra um po

deroso RIP de 64 bits que ace

lera a operação de varredura

no solo, que também fornece

controle completo de todos os

canais de tinta individuais para

facilitar o uso de conjuntos de

tinta de cores personalizados

para aplicações especiais. En

tre as várias funções desen

volvidas para melhorar a efi

ciência, está um criador de

perfis com um assistente pro

jetado para eliminar a inter

venção manual na criação de

perfis e simplificar o processo

complicado de separar a tinta.

Além disso, incorpora uma

função de correspondência di

reta de cores muito útil que

oferece a capacidade de per

sonalizar formulações diretas

de cores para combinar com

as cores desejadas para obter

a máxima precisão.

Aqui está o software de fluxo 

de trabalho FlexiDYESUB

FESPA Digital Printing 2020

sedia Prêmio GF Bureau Criativo

Memjet anuncia melhor DuraLink XL
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As tintas para injeção LED Anuvia
1250/1551 e Anapurna1200 / 1501 Agfa UV
para sinalização e exibição receberam a cer
tificação GREENGUARD Gold por reconhe
cimento de seu caráter ecológico.

A certificação GREENGUARD se esten
de a produtos que cumprem alguns dos mais
rigorosos padrões de emissões químicas do
mundo, que ajudam a reduzir a contami
nação do ar interno e o risco de exposição a
substâncias químicas. Os blues 1250 e 1551
da Agfa Injection, assim como os Anapurna
1200 e 1501, obtiveram o mais alto nível de
certificação GREENGUARD Gold. Isso signi
fica que pode ser usado com total segurança
em impressões que cobrem todas as pare
des de uma habitação e no chão para cartéis
ou decorações parciais. 

A Mutoh obteve a certificação Gold GRE
ENGUARD por suas tintas MS41, desenvol
vidas especialmente para as impressoras
ancho XpertJet de 64 ".

Como resultado, as empresas de im
pressão e impressão que investem em uma
nova impressora XpertJet terão total tranqui
lidade, além de uma venda competitiva, além
de fornecer uma solução certificada para
aplicações de paredes interiores com acaba
mento perfeito, incluindo oficinas, aulas e
arredores. de atendimento médico.

A certificação é obtida na categoria Papel
da parede, se a categoria mais alta com a
maior área de superfície impressa em aulas,
oficinas ou atendimento médico.

A tinta flexível Canon UVgel 460,
apresentada em maio com uma nova
impressora flexível Colorado 1650,
alcançou o mais alto nível de certifi
cação UL GREENGUARD Gold da
UL Environment, uma empresa líder
internacional em certificação e segu
rança.

Esse credenciamento prova que
as impressões do Colorado 1650
atendem aos padrões internacionais
mais exigentes por suas baixas
emissões de compostos orgâ
nicos voláteis (COV). É por
isso que os aplicativos
para impressão com tin
ta Canon UVgel 460
são totalmente segu
ros para uso em es
paços internos, como

clarabóias e centros de saúde, locais
onde pessoas e especialmente
crianças passam longos períodos de
tempo.

Esta nova tinta flexível pode esti
car até 85% sob medida para vinis
autoadesivos e tecidos de poliéster.
Esse é um fator importante nas insta
lações em que as impressões devem
ser duplicadas, registrando a curva.
Não há mais problemas, em apli

cações internas, co
mo toalhetes emol
durados, impressão

digital têxtil, gráficos
retroiluminados e ilumi
nação frontal, aplicações

de decoração de superfície e
aplicações externas como
gráficos de veículos.

Tinta flexível Canon UVgel 460

Tintas Mutoh MS41

obtienen Certification

GREENGUARD Oro

Tintas UV LED Agfa

certificadas pela

GREENGUARD Gold

U
ma nova equipe de grande for
mato com as tintas látex Ricoh
Pro L5160 (configuradas com
CMYK dupla) ganhou o prê

mio Pick Award 2020 na categoria de
impressoras industriais CMYK com tin
tas ecosolvente / látex de 1,5 m. no fe
riado da Viscom da Itália.

O Ricoh Pro L5160 foi desenvolvi
do como resposta às necessidades
das empresas de impressoras e comu
nicações visuais que exigem mais ver
satil idade nos tipos de trabalho

(CMYK, mas branco), produção mais
rápida de interrupções e maior produti
vidade (CMYK).

O equipamento oferece uma veloci
dade de 46,7 m2 / h no modo externo
padrão e 25 m2 / h no modo interno
padrão com uma resolução de 1200 x
1200 dpi. Além disso, o Pro L5160 ofe
rece facilidade de uso com manu
tenção automatizada e ventosas
ecológicas com tintas de látex Ricoh
de alta opacidade, certificadas com o
Greenguard Sustainability Certificate.

Tintas de látex La Ricoh Pro L5160,

concedidas pelo Buyers Lab
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A
s con

clusões

da 30ª

e d i ç ã o

do re

latório "World

Press Trends"

destacam o atual

enigma da indús

tria: as receitas

globais globais em

2018 continuaram

a cair, assim como

algumas re

dações, mas o pú

blico que paga e a

demanda por notí

cias de qualidade

continua aumen

tando.

O relatório analisa os dados cole

tados da pesquisa anual WANIFRA

de mais de 50 países, além das idéias

e dados de seus parceiros globais, in

cluindo ZenithOptimedia, IPSOS,

PwC, Chartbeat, Parse.ly e IO Tech

nologies.

"Atualmente, na neblina de conteú

do questionável, os consumidores

procuram cada vez mais conteúdo

confiável e de qualidade. E isso não

se perde nos editores que estão con

centrando sua atenção na construção

de um compromisso com seus leito

res, que também estão mais dispostos

a pagar pelo conteúdo e mais ", diz

Vincent Peyrègne, CEO da WAN

IFRA. Os dados deste ano também

mostram os inúmeros desafios que os

editores enfrentam, mas, curiosamen

te, também as evidências estatísticas

do impacto de uma imprensa livre e in

dependente em uma série de

questões sociais críticas. "

"World Press Trends" apresenta

muitos dos principais indicadores de

desempenho da indústria. Estas são

algumas das conclusões do relatório

deste ano:

o A receita global (impressa e digi

tal) diminuiu 3% (A / A 2018), com

grande parte desse item proveniente

da receita de publicidade impressa

(7%). A re

ceita de

publicidade

digital au

mentou 5%

e deve

m e l h o r a r

em 2019.

o O pú

blico de

notícias so

bre paga

mentos au

m e n t o u

0,5%, para

6 4 0

m i l h õ e s

por dia em

2018, im

pulsionado

principalmente pela estratégia e cres

cimento contínuos para fazer com que

os leitores se tornem assinantes digi

tais (até 11% ano a ano). Quase 54%

da receita total de jornais vem de ven

das de circulação.

o Apesar de grande parte do foco

na transformação digital, estimamos

que a receita de impressão ainda re

presente cerca de 86% da receita do

editor de notícias. Em 2018, a circu

lação de impressões diminuiu apenas

1% no mundo. Naturalmente, essa

imagem varia de região para região e

de país para país.

o A World Press Trends deste ano

oferece fortes evidências estatísticas

que mostram relações diretas e fortes

entre uma imprensa livre e indepen

dente e fatores que indicam a força

das democracias, a saúde das socie

dades, bem como a riqueza das

nações e a sorte de seu povo.

o O Google continua sendo a fonte

de tráfego mais importante para em

presas de mídia globais, representan

do duas em cada três visitas às pági

nas das principais empresas de tecno

logia do mundo, de acordo com a aná

lise de dados da Chartbeat. No entan

to, o relacionamento com plataformas

de tecnologia permanece tênue, em

bora às vezes esperançoso.

"AI in the Newsroom"

Novo relatório
de tendências

do Fórum
Mundial de
Editores ‐

WAN‐IFRA
O relatório é o segundo da série

Trends nas redações de 2019. Apre

senta estudos de caso de como a inte

ligência artificial é usada em redações

em todo o mundo, bem como uma dis

cussão sobre riscos, desafios e ética.

Por meio de estudos de caso e en

trevistas com pessoas na vanguarda da

inteligência artificial, o relatório oferece

uma visão aprofundada de como a inte

ligência artificial está impactando e

transformando o processo de criação

de notícias.

Os estudos de caso vão além de

exemplos inspiradores de redações pio

neiras e bem financiadas. Eles incluem

idéias de operações com recursos limi

tados que estão experimentando o

aprendizado de máquina para eliminar

tarefas repetitivas e aumentar a tomada

de decisões, liberando jornalistas. O re

latório oferece consultoria especializa

da para quem deseja iniciar sua jornada

de IA.

World Press Trends 2019



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


LLaa  PPrreennssaa

rotativas
24

O
Berlin Publishing

Days ocorreu de 7

a 10 de outubro e

incluiu um extenso

programa de conferências,

apresentação de inovações

tecnológicas, visitas às princi

pais empresas de mídia da ci

dade alemã e momentos pa

ra o encontro e intercâmbio

entre visitantes de todo o

mundo. A reunião começou

com a celebração da Con

ferência Mundial do Fórum

das Impressoras, em 7 de ou

tubro, seguida pela IFRA

World Publishing Expo nos

dias 8 e 9, para terminar com

a conclusão do Berlin Publis

hing Tours, no dia 10.

Duas exposições, um pro

grama: o foco em muitas das

conferências realizadas nos

dias 8 e 9 de outubro, no

Estágio da Conferência Mun

dial de Publicações da IFRA

e a Exposição de Conteúdo

Digital DCX em Messe Berlin,

focada em inovações para

mídia digital e impressa. En

quanto o foco no palco se

concentrou principalmente

em novos modelos de negó

cios e cultura corporativa, a

área de exposições apresen

tou especialmente as mais

recentes inovações de produ

tos de fornecedores.

As inovações técnicas,

como Inteligência Artificial,

Voz ou Big Data, estão de

sempenhando um papel cada

vez mais importante para to

das as facetas da produção e

distribuição de mídia. Esse

desenvolvimento se refletiu

na área de exibição das duas

exposições, onde, juntamen

te com líderes estabelecidos

do setor, muitas novas em

presas foram representadas

com suas soluções mais re

centes, igualmente adequa

das para uso pela mídia e

editores corporativos. No en

tanto, além da mídia online,

a mídia impressa também po

de inovar: um fato demons

trado pelo Prêmio de Ino

vação em Impressão que foi

apresentado pela segunda

vez em Berlim. Na noite das

publicações de Berlim, na

terçafeira, 8 de outubro de

2019, em Tipi am Kanzle

ramt, foram anunciados os

vencedores em ouro, prata e

bronze.

O Berlin Publishing Days

mostrou em quatro dias

quais inovações e idéias das

empresas profissionais de

mídia atualmente produzem

em todo o mundo. Depois de

dois dias completos na DCX

Digital Content Expo, o Ber

lin Publishing Tour em 10 de

outubro de 2019 levou visi

tantes de todo o mundo

através da capital alemã a

algumas das casas de mídia

mais inovadoras.

O último dia dos dias de

publicação de Berlim foi re

servado para um novo even

to paralelo no palco da capi

tal. O Berlin Publishing Tour

completou uma viagem de

aprendizado em que os visi

tantes puderam experimen

tar em primeira mão o que

significa publicação hoje. O

Tour Editorial levou os visi

tantes da Exposição de Con

teúdo Digital DCX às re

dações mais modernas e

também incluiu ideias de

startups. 

Berlin Publishing Days 2019

Tecnologia de ponta e conteúdo de qualidade

para transformação de negócios



Os participantes passa

ram 90 minutos em cada pa

rada para encontrar e estabe

lecer contatos com seus com

panheiros de viagem interna

cional.

As exposições IFRA e

DCX, como elementoschave

dos "dias de publicação de

Berlim", em 8 e 9 de outubro

de 2019, ofereceram um pro

grama de alta qualidade. Os

palestrantes principais foram

o espanhol Fernando de Yar

za LópezMadrazo, novo pre

sidente da WANIFRA; Oliver

Eckert, CEO da BurdaFor

ward; Marina Haydn, diretora

administrativa e vicepresi

dente executiva, Circulação

Global da The Economist; e

Juan Señor, presidente do

Innovation Media Consulting

Group.

A IFRA World Publishing

Expo e a DCX Digital Content

Expo são os pontos de en

contro internacionais de edi

toras, editoras corporativas e

estrategistas de conteúdo.

Além de uma ampla gama de

estandes com soluções para

mídia impressa e online, o

evento de dupla exposição

ofereceu um extenso progra

ma de acompanhamento, es

pecialmente em conferências

de palco.

A exibição do DCX nos

dias 8 e 9 de outubro de 2019

apresentou novamente o

Estágio de Serviços de Mar

keting e Conteúdo com

tendências, ferramentas e

opções de gerenciamento

para publicação corporativa.

Os palestrantes principais

incluíram o colunista do Drum

Samuel Scott, o pioneiro em

gerenciamento de infor

mações Dr. Ulrich Kampffme

yer e Haeme Ulrich, operador

do Publishblog.ch

Um tema principal da DCX

Digital Content Expo em Ber

lim foi como as empresas po

dem produzir, distribuir e mo

netizar melhor seu conteúdo

corporativo. O foco estava nas

novas tecnologias e ferramen

tas, bem como na estratégia

apropriada para usar o con

teúdo corporativo para al

cançar o máximo valor agre

gado para a organização.

Os aspectos abordados

foram de marketing de con

teúdo a gerenciamento de in

formações. Os prestadores

de serviços representados

prestavam serviços a cada

vez mais especialistas em

conteúdo comercial. Os ex

positores apresentaram suas

ofertas e serviços na etapa

de serviços de conteúdo e

marketing de conteúdo. Além

disso, eles mostraram aos vi

sitantes os melhores exem

plos de usuários, além de re

solverem o problema. Profes

sores independentes contri

buíram com questões e de

bates controversos. Entre

eles estavam representantes

dos parceiros de cooperação

"Content Marketing Forum",

"Fachverband Medienpro

duktion", "CMO Asia" (Asso

ciação de Profissionais de

Marketing Asiáticos), além de

palestrantes.
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Nos dias 17 e 19 de junho de 2020,

o 72 World News Media Congress será

realizado em Zaragoza, Espanha. O

evento mais importante da WANIFRA

dedicará três dias a:

o Fórum Mundial de Mídia Digital:

para editores, proprietários, diretores

e todos aqueles que procuram cons

truir uma organização de mídia sus

tentável.

o Fórum Mundial de Editores: pa

ra editores, editores e jornalistas que

consideram a liberdade de expressão

um elementochave em sua redação

em tempos difíceis.

o Women in News Summit: uma

reunião estimulante para apoiar a ini

ciativa de vanguarda WANIFRA para

aumentar as vozes e a liderança das

mulheres na mídia.

"Em Zaragoza, podemos manter a

discussão crítica necessária para defi

nir futuros modelos de jornalismo sus

tentável e de qualidade", diz Fernando

de Yarza LópezMadrazo, presidente

da WANIFRA, presidente da Henneo

e vicepresidente da AMI, Associação

Espanhola de Mídia da Informação .

O Congresso 2020 é organizado

em parceria com a Henneo, uma das

mais importantes empresas de mídia e

tecnologia da Espanha, comemorando

seu 125º aniversário no próximo ano

World News Media Congress
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A
Erplasti evoluiu junto

com o mercado de

embalagens flexíveis

no sul do país. 

E nesta busca por quali

dade, a Erplasti adotou as

chapas digitais DuPont Cyrel

EASY EPR, uma chapa com

ponto plano digital diretamen

te na chapa, desenhada para

trabalhar com um grande va

riedade de substratos e tin

tas, atingindo níveis de pro

dutividade superiores aos de

outras chapas digitais. A no

va chapa Cyrel EASY EPR

tem uma superfície lisa, ideal

para a aplicação de microreti

culagem em sólidos.

Este padrão de qualidade

está alinhado a um dos princi

pais valores da Erplasti: clien

te satisfeito. Esta máxima já

garantiu à empresa diversas

premiações, sendo as mais

recentes o 1º lugar no Prêmio

Abflexo 2019 na categoria Fil

me Flexível Gearless Cromia,

Grãos e Farináceos pela em

balagem Café Tradicional

Coamo, e em 2018, na mes

ma categoria o 3º lugar com a

Farofa Pronta Nerial 500gr.

A aquisição de impresso

ras Gearless e CTP de

4000DPI HD Flexo foi um pas

so fundamental para a Erplas

ti mostrar para o mercado que

é possível substituir trabalhos

feitos em roto por flexo. 

Como pontua Andressa

Erthal, Gerente de Marketing

da empresa, "Oferecemos

produtos de qualidade e, por

isso, somos uma empresa

com reconhecimento nacio

nal. Frota própria, equipa

mentos e máquinas de última

geração, flexibilidade na en

trega, colaboradores qualifi

cados e sistema de gestão e

de produção integrados são

apenas alguns dos diferen

ciais. Também buscamos o

desenvolvimento constante

de novas estruturas, em par

ceria com nossos fornecedo

res, a fim de otimizar os pro

cessos e reduzir os custos

para os nossos clientes".

A Kodak está anuncian

do a comercialização do

primeiro sistema de im

pressão para embalagens

flexíveis ULTRASTREAM

antes mesmo de sua es

treia oficial na Drupa 2020.

A solução, que suporta im

pressão em larguras de até

1,25 metro, equipa a nova

UTECO Sapphire EVO W,

oferecendo assim a primei

ra impressora de embala

gens flexíveis a entrar no

mercado usando a mais re

cente tecnologia de jato de

tinta contínua da Kodak.

DEMANDA

Convertedores e os do

nos de marcas no segmen

to de embalagens buscam

soluções mais econômicas

para menores tiragens de

produção. Sendo assim, a

nova solução desenvolvida

pela Kodak e a Uteco muda

o setor, oferecendo uma

tecnologia que usa tintas à

base de água e velocida

des de produção equiva

lentes às impressoras

analógicas. A Sapphire

EVO W pode imprimir tra

balhos de curta até média

tiragem, possibilitando que

os impressores trabalham

com preços competitivos.

Através do uso de da

dos variáveis e suporte

vantajoso à produção em

menores volumes, as so

luções digitais Sapphire re

duzem o desperdício e o

excesso de estoque, pro

porcionando aumento de

vendas a custos mais bai

xos.

Incluídas na entrega do

Sapphire EVO W, as tintas

e fluidos ecologicamente

sustentáveis e compatíveis

com a indústria da Kodak

abrem as portas para apli

cações em alimentos, bebi

das e higiene pessoal.

Qualidade da flexografia na impressão

de embalagens flexíveis 

Kodak e Uteco anunciam primeira venda da

impressora para embalagens flexíveis Ultrastream



A
Siegwerk, um fornece

dor de tintas para im

pressão em apli

cações de etiquetas e

embalagens, e a APK AG, es

pecialista na produção de grâ

nulos de plástico de alta quali

dade a partir de resíduos de

plástico, deseja enfrentar os

desafios do plástico juntos e

otimizar ainda mais a recicla

gem do plástico recipientes pa

ra trabalhar em uma economia

circular.

O desperdício de plástico é

um dos principais problemas do

nosso tempo. Quase 80

milhões de toneladas de resí

duos plásticos se acumulam

em todo o mundo e atualmente

apenas 10% dos recursos utili

zados na produção de plásticos

são recuperados por meio da

reciclagem. Os 90% restantes

são incinerados, despejados ou

entram no ambiente sem con

trole. Na Europa, a taxa de reci

clagem de embalagens plásti

cas foi de 41,9% em 2017 e de

verá aumentar para 50% até

2025, de acordo com uma reso

lução da UE.

As poliolefinas, termo coleti

vo para tipos de plástico que in

cluem polietileno (PE) e poli

propileno (PP), são as maté

riasprimas mais utilizadas no

setor de embalagens e, devido

à sua versatilidade, são utiliza

das para diversas aplicações

diferentes, incluindo: embala

gem adesiva, transporte de sa

colas, garrafas, recipientes pa

ra alimentos, etc. Consideran

do que a taxa de reciclagem de

produtos feitos de poliolefinas

foi inferior a 40% na Europa em

2017, a diferença para atingir a

maior taxa de reciclagem de

50% para embalagens de plás

tico até 2025 está se tornando

mais evidente. Por seu lado, as

tintas de impressão desem

penham um papel fundamental

na fabricação de embalagens

plásticas. Eles não são apenas

cruciais para a aparência e fun

cionalidade da embalagem,

mas também para a sua reci

clagem.

Com essa colaboração, as

duas empresas veem a possi

bilidade de enfrentar conjunta

mente os desafios da recicla

gem de plásticos, tornando os

recipientes de plástico mais

circulares e, consequente

mente, aperfeiçoandoos para

um futuro sustentável.

A Landa Digital Printing

comemorou seu sucesso até

o momento com um evento

VIP exclusivo realizado em

setembro passado em sua

sede em Rehovot (Israel).

Com a presença de clientes

atuais e potenciais, a Landa

exibiu todos os recursos da

sua impressora digital Landa

S10 Nanographic Printing®

e da impressora digital Lan

da S10P Nanographic Prin

ting® com dispositivo flip, e

aproveitou a oportunidade

para explicar aos participan

tes todas as notícias relacio

nadas ao mundo implemen

tação dessas impressoras.

Além disso, o evento serviu

para compartilhar a alegria

de ter lançado a produção

em série do Landa S10.

Os participantes do

evento visitaram as moder

nas instalações de produção

de Landa, que agora in

cluem uma terceira fábrica, e

puderam verificar em primei

ra mão os resultados da

abordagem estratégica e

sistemática de Landa para

otimizar a produção, logísti

ca, suprimentos, manu

tenção e serviço técnico pa

ra se adaptar à demandas

crescentes colocadas pela

tecnologia Landa. Além de

sua instalação comercial em

andamento, a Landa Digital

Printing possui prensas em

operação na Europa, Améri

ca do Norte e China, e está

progredindo com as prensas

Landa S10 e S10P desde a

fase de testes beta até a co

mercialização
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Implantação global das impressoras Landa S10 e S10P

Siegwerk e APK trabalham juntos para melhorar
a reciclagem de recipientes de plástico



A
edição de 40 anos
da Labelexpo Eu
rope 2019 foi ence
rrada com uma no
ta alta, com o

maior e mais internacional
show realizado até o momen
to. Participaram da feira 693
expositores, que acontece
ram entre os dias 24 e 27 de
setembro na Brussels Expo,
na Bélgica.

Distribuído em nove salas
e cobrindo quase 40.000 me
tros quadrados de superfície,
comparado aos 37.600 me
tros quadrados de 2017, o
programa apresentou a maior
oferta de tecnologias de im
pressão de etiquetas e emba
lagens e demonstrações ao
vivo até o momento, incluindo
áreas de movimento rápido
Crescimento da impressão hí
brida, embalagem flexível e
automação. Um total de
37.903 visitantes de 140 paí
ses compareceu à exposição
de quatro dias, um aumento
substancial em comparação
aos 125 países de 2017. Ín
dia, China e Japão estavam
especialmente bem represen
tados com grandes dele
gações de visitantes. A Euro
pa Oriental também mostrou
uma representação mais forte
em comparação a 2017, prin
cipalmente a Croácia, com
um aumento de 51%, Lituânia
(36%), Romênia (25%) e Rús
sia (14%). O Brasil também
teve um aumento de 14% nos
visitantes em relação a 2017.

Os principais fabricantes
de impressoras anunciaram
várias vendas diariamente,
incluindo: a 200ª impressora
digital HP Indigo 20000 da
HP, vendida para um con
versor esloveno; A impres
sora a jato de tinta N610i de
7 cores da Domino foi vendi
da para um conversor belga
no primeiro dia; a venda de
cinco impressoras Synchroli

ne 430 da Lombardi durante
os dois primeiros dias do
show; Gallus vendeu três
prensas para a Índia; A pren
sa de toner Konica Minolta
AccurioLabel 230, vendeu o
primeiro dia e também estre
ou na feira; a linha de con
versão digital Grafisk Mas
kinfabrik DC350 e um rebo
binador de fresa de inspeção
SR350 vendidos para um
conversor do Reino Unido; O
sistema de corte e vinco a la
ser da Grafotronic foi vendi
do a um conversor de etique
tas americano após o lança
mento da máquina na feira; e
o primeiro Screen Trupress

vendido para a Alemanha.
Os fabricantes de máqui

nas indianos tiveram um de
sempenho particularmente
bom, com a UV Graphic
Technologies vendendo sete
prensas UFO Ultraflex, a Mul
titec vendendo sua completa
prensa servo S1 para um
conversor russo e a Mono
tech Systems vendendo três
prensas Colornovo na China,
Europa e Ásia.

Os fabricantes chineses
também se saíram bem, com
vendas excelentes, incluindo
a venda do fabricante de im
pressoras de etiquetas Wan
jie de uma impressora para

um conversor na Espanha. A
Rhyguan vendeu três siste
mas de acabamento no pri
meiro dia: um para um con
versor italiano e dois para em
presas na Alemanha.

Demonstrando que o
evento evoluiu de uma feira
de etiquetas para uma feira
mais ampla de impressão de
embalagens, as inovações
em embalagens flexíveis fo
ram muito evidentes, com
lançamentos que incluem a
nova máquina de impressão
flexográfica X7 da OMET pa
ra etiquetas e embalagens
flexíveis com largura de ban
da de 670 mm; A Lombardi
lançou sua linha Invicta i2,
projetada para embalagens
flexíveis, enquanto a Nilpeter
lançou sua prensa laminada a
frio de 17 "de largura da Linha
FA e sua nova unidade de
corte e vinco semirotativa de
alta velocidade.

A maquinaria híbrida foi
outra tendência fundamental
muito óbvia, com lançamen
tos que incluem o BOBST,
que lançou sua nova impres
sora híbrida Master DM5, e a
MPS, que lançou uma nova
edição de 430 mm da impres
sora híbrida EF Symjet. Mark
Andy apresentou uma nova
impressora híbrida digital de
nível médio, que foi demons
trada ao vivo no show com
conversão online avançada.

Outros lançamentos de
máquinas incluíram a unidade
de embelezamento digital Ga
llus Digital Printbar projetada
especificamente para branco
opaco e usando a tecnologia
de impressão digital baseada
em jato de tinta. A Konica Mi
nolta lançou o recémlançado
AccurioLabel 230, uma nova
versão de sua impressora di
gital, enquanto a Grafotronic
exibiu sete novos modelos de
um total de onze máquinas
apresentadas na feira.
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Labelexpo Europe 2019

A maior e mais edição internacional até hoje



A Arena de embalagens
flexíveis atraiu inúmeros visi
tantes em cada uma de suas
onze demonstrações ao vi
vo, que puderam ver um Xei
kon CX500 (digital) e um
BOBST M6 (UV Flexo) que
produzem recipientes flexí
veis para contato indireto
com alimentos, de acordo
com os mais recentes
padrões GMP. Além disso, a
HP Indigo ofereceu demons
trações ao vivo da fabri
cação de sacolas digitais,
mostrando a impressora di
gital HP Indigo 20000, a
Pack Ready Lamination e a
máquina para fabricar saco
las Karlville que estreou em
seu estande. Outras ino
vações da HP na feira incluí
ram a impressora digital HP
Indigo 8000, alinhada com a
matriz Fast Track da ABG, e
a impressora digital HP Indi

go 6900 mais vendida, que
os visitantes puderam ver
em ação com um módulo de
acabamento Kurz DM  Jetli
ner integrado.

No Sustainability Insight
Café, patrocinado pela Avery
Dennison, Xeikon, Ravenwo
od Packaging e Sihl ARTY
SIO Packaging, os visitantes
puderam ver como poderiam
aumentar suas credenciais
ecológicas com uma galeria

das mais recentes inovações
sustentáveis.

O popular programa edu
cacional, o mais extenso até o
momento, atraiu participantes
ansiosos por aumentar seus
conhecimentos sobre o setor.
Três master classes ministra
das por especialistas da Label
Academy abordaram os prin
cipais tópicos de tintas, reves
timentos e vernizes; Im
pressão digital de etiquetas e

embalagens; e embalagem
flexível enquanto uma oficina
cobria materiais de etiquetas
autoadesivas.

Na conferência de impren
sa da Labelexpo Global Se
ries no primeiro dia da feira,
foram apresentados mais de
talhes sobre a mais recente
adição ao seu portfólio de fei
ras, a Labelexpo Mexico
2021, juntamente com sua
nova série global de eventos
de impressão de marca, des
tinados a impressoras de ma
teriais promocionais e colate
ral para marcas.

O Label Industry Global
Awards 2019 ocorreu na noite
do primeiro dia, com os ven
cedores de Avery Dennison,
Esko, GMG e GEW homena
geados na celebração temáti
ca dos anos 80, que também
marcou o 40º aniversário da
Labelexpo.

A ERA Packaging and Decorative
Gravure 2019 Conference será realiza
da de 6 a 7 de novembro na cidade de
Kiel, no norte da Alemanha, casa do
principal fabricante de tecnologia de
gravura, Hell Gravure Systems.

A conferência discutirá os desenvol
vimentos e tendências atuais nos mer
cados de tecnologia de rotogravura e de
embalagens e rotogravura decorativa.
Este ano, um foco especial será coloca
do no processo de autorização ainda
em andamento para o trióxido de cromo

e estratégias para garantir o futuro da
gravação neste contexto.

Além dessas questões, a conferência
levantará a discussão climática atual e
como as políticas climáticas podem afe
tar nossa indústria, bem como o progres
so político e econômico da Índia, que é
um mercado próspero para rotogravuras.

No segundo dia do evento, o progra
ma prevê uma visita à sede e à planta
Hell Gravure Systems, onde serão mos
trados os mais recentes desenvolvimen
tos em tecnologia de gravação.
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Conferência ERA sobre embalagem e decoração



A
digita l i 
z a ç ã o
em an
damento
e as mu

danças associadas
no comportamento
de compra do con
sumidor têm um
grande impacto no
design e na pro
dução de embala
gens. Os produtos
produzidos em
massa perdem seu
apelo. Fabricantes de mar
cas, varejistas e fornecedo
res de logística estão se
adaptando aos novos desa
fios do comércio online. Eles
recebem um forte impulso da
indústria de embalagens, que
tem muito a oferecer quando
se trata de embalagens de
comércio eletrônico feitas de
papelão ondulado com so
luções inovadoras e tecnolo
gias de impressão de ponta.
74,4 bilhões: este é o número
de remessas que os serviços
de courier, entrega expressa
e encomendas (CEP) fizeram
em todo o mundo em 2017,
de acordo com os últimos nú
meros do índice anual de re
messas de encomendas da
Pitney Bows. Aproximada
mente 17% a mais do que no
ano anterior. Esse aumento
no volume de pacotes está
sendo impulsionado pelo au
mento contínuo do comércio
eletrônico. Até 2020, espera
se que exceda 100 bilhões de
embalagens nas treze

nações industriais
pesquisadas. Em
vista desses volu
mes e taxas de
crescimento, é cla
ro: há muito que a
embalagem surgiu
como um compo
nentechave na ca
deia logística do
comércio eletrôni
co.

A ECONOMIA DO

ESPAÇO VAZIO

O relatório "A economia
do espaço vazio", preparado
pela Forbes Insights em cola
boração com o especialista
internacional em embalagens
DS Smith, revela que quase
todos os pacotes enviados
online contêm espaço vazio.
60% dos executivos pesqui
sados consideraram que
mais de um quarto do
que é enviado aos
clientes em em
balagens de
transporte é,
de fato, pou
co. Uma
q u a n t i d a d e
enorme de mate
rial adicional é usada,
tanto para maiúsculas
quanto para o material de en
chimento. Os consumidores
estão cada vez mais críticos
disso. Fabricantes e varejis
tas de marcas também abor
dam cada vez mais a questão
da otimização de embala
gens. As razões são óbvias:
menores custos de material e

logística, menos danos ao
transporte, mais sustentabili
dade e uma melhor experiên
cia do cliente. O estudo está
disponível para download em
https://www.dssmith.com/Em
ptySpaceEnglish

FEITO SOB MEDIDA PARA CADA

CANAL

O desenvolvimen
to de soluções oti
mizadas para em
balagens de
comércio eletrô
nico a partir de
papelão
o n d u 
lado

n ã o
é nada

t r i v i a l .
Eles pas

sam por um
ciclo de forneci
mento completa

mente diferente
do que os bens

vendidos no varejo.
Muitas vezes, faltam

dados confiáveis para forne
cer informações sobre car
gas reais durante o transpor
te. A entrega online impõe
as mais altas demandas nas
embalagens, pois não ape
nas os produtos devem che
gar ao cliente sem danos,
mas também o ideal para ins

pirar o cliente sobre o produ
to e a marca, de forma que
eles o compartilhem positiva
mente. Seus canais de mídia
social.

A DS Smith começou ce
do a lidar com as peculiarida
des do ciclo de entrega,
tendências e conhecimentos
sobre comércio eletrônico.
Hoje, além de seu amplo con
hecimento, a empresa de
senvolveu e oferece uma am
pla gama de soluções espe
ciais de comércio eletrônico e
tecnologias inovadoras. Isso
inclui o exclusivo padrão de
teste DISCSTM, que simula
as cargas reais na chamada
'última milha' e, com base no

conhecimento adquiri
do, permite que o
material e o design

da embalagem co
rrespondam ao res

pectivo ciclo de supri
mento e seus requisi

tos específicos . A inova
dora solução de embala

gem Made2fit garante, por
exemplo, que os tamanhos
das embalagens podem ser
ajustados manual ou total
mente automaticamente de
acordo com o volume de pro
dutos a serem enviados. E is
so é possível em todas as
três dimensões.

COMÉRCIO ELETRÔNICO ESTÁ

PERDENDO PESO

Inovações como essas
geram valor agregado real no
ciclo de fornecimento do
comércio eletrônico. À medi
da que a distribuição online
se torna cada vez mais im
portante para a indústria de
bens de consumo, quase não
há fabricantes que não preci
sem de embalagens espe
ciais de comércio eletrônico
para seus produtos, a fim de
otimizar seus processos.
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Anja Roehrle

Gerente de

Marketing e

Comunicação da

DS Smith.

drupa Essentials of Print

Embalagem em um mundo de comércio eletrônico
"A préimpressão digital abre uma

nova era para a proteção e ativação da

marca no comércio eletrônico. As so

luções inteligentes de embalagens de

papelão ondulado impressas digital

mente informam, entretêm e interligam

o comprador. Eles alertam sobre pro

dutos falsificados e garantem trans

parência na remessa e rastreabilidade.

Tudo isso agora é possível não apenas

para pequenas tiragens, mas também

para tiragens médias e longas. Portan

to, há quase um paradoxo: o da pro

dução em massa individualizada. "
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Remessas de item único
levam a novos desafios de
conformidade. Para otimizar
processos, especialistas em
embalagens como DS Smith
propuseram uma série de
idéias. O e @ Box, por exem
plo, combina a embalagem e
a sobreembalagem do produ
to. O enchimento das caixas
no local com o produto da
marca é feito diretamente nas
instalações do fabricante. Is
so economiza tempo e
custos valiosos em logísti
ca. Ao mesmo tempo, a
solução tudoemum para
o envio de itens individuais
sempre possui o tamanho e a
força corretos, independente
mente de produtos cosméti
cos, chocolates, sapatos ou
brocas sem fio. Além da alta
proteção do produto e do ma
nuseio conveniente, o siste
ma de caixa garante uma coi
sa acima de tudo: que o com
prador online se lembre de
desembalar o produto como
parte de uma experiência po
sitiva da marca.

ATIVAÇÃO DA MARCA EM FOCO

Os ciclos de vida dos pro
dutos estão ficando mais cur
tos, também porque novas
empresas estão lançando
produtos mais novos e ele
gantes no mercado. Produtos
produzidos em massa per
dem seu apelo. A lealdade à
marca dos compradores está
diminuindo e os aspectos de
sustentabilidade ecológica
são cada vez mais importan
tes. Tudo isso cria novos de
safios para a indústria. Os
clientes de hoje querem se
inspirar e se apaixonar por
produtos individualizados, o
mais sustentável possível. É
mais importante do que nun
ca focar no cliente e adaptar
os processos de negócios, os
productos Você e as expe
riências de compras para
suas necessidades. E é exa
tamente aí que as embala
gens de transporte de pa

pelão ondulado podem trazer
toques novos e fortes para a
marca de um fabricante.

Quando se trata do foco
no cliente, a préimpressão
digital e sua flexibilidade as
sociada abrem uma nova di
mensão de interação. E isso
não é mais verdade apenas

para tiragens
c u r t a s ,

mas também para ti
ragens médias e lon
gas.

Impressões inter
nas impressionantes e
motivos de campanha sazo
nais também permitem uma
abordagem diferenciada e
mais emocional do cliente no

comércio eletrônico. A emba
lagem inteligente informa, di
verte e interage com o com
prador online. Uma digitali
zação de códigos de respos
ta rápida impressos, por
exemplo, pode fornecer infor
mações sobre áreas de cres
cimento, bem como dicas pa
ra a preparação ideal do pro
duto solicitado online. Da
mesma forma, os consumido
res podem acessar progra
mas de bônus ou plataformas
de mídia social, onde os in

fluenciadores mostram o pro
duto ou fornecem tutoriais em
vídeo úteis, por exemplo, em
aplicativos de maquiagem,
bem como na instalação ou
comissionamento de produ
tos complexos. .

Graças à
chamada
i m 

pressão em
m o 
s a i 
c o ,
a t é

paco
tes de

r e m e s s a
i n d i v i d u a i s

podem receber
um design único e

individual na préimpressão
digital. Portanto, milhares de

cópias exclusivas são produ
zidas em uma única im
pressão. Até as alterações de
última hora do trabalho artísti
co são agora mais fáceis,
pois as chapas de impressão
simplesmente não são mais
necessárias.

PROTEÇÃO DA MARCA: CÓDIGOS

QR SEGUROS E MARCAS D'ÁGUA

FORNECEM SEGURANÇA

A tecnologia de im
pressão digital também tem
muito a oferecer em termos

de proteção de marca: códi
gos QR seguros não são re
plicáveis e fornecem um mé
todo confiável para verificar
se um produto é genuíno ou
falso. Faz sentido combinar
isso com um fechamento in
violável em embalagens de

transporte de papelão
ondulado.

Os códigos impres
sos e serializados permi

tem rastrear a embala
gem, mas também verificá

la. Além disso, isso pode ser
usado para "casar" o produto
e a embalagem, por exemplo,
para registrar números de lo
tes individuais, dados de pro
dução e tempos de produção.
Isso também facilita a imple
mentação da rastreabilidade
no caso de um recall.

As marcas d'água
também podem ser impres
sas na embalagem de trans
porte em préimpressão digi
tal, permitindo codificação
oculta na imagem impressa.
Quando usado seletivamen
te, isso por sua vez pode ser
usado para verificar se é um
produto original ou não.

PRÓXIMA PARADA: EMBALAGEM

OMNICHANNEL

As tecnologias modernas
e a mudança dos hábitos do
consumidor estão causando
mudanças constantes no
comércio eletrônico. Offline
e online estão cada vez mais
misturados. Hoje, a indústria,
o varejo físico e os players
online puros estão investin
do no desenvolvimento e na
expansão de suas iniciativas
omnichannel. A rede incansá
vel e contínua de mundos on
line e offline tem efeitos de
longo alcance ao longo do ci
clo de fornecimento. No setor
de embalagens, em particu
lar, haverá uma demanda
crescente por soluções inte
grais e integradas que funcio
nem igualmente bem nas
prateleiras das lojas e no va
rejo online.

Os códigos impressos e serializados permitem 

rastrear a embalagem, mas também verificála. 

Além disso, isso pode ser usado para "casar" o 

produto e a embalagem, por exemplo, para 

registrar números de lotes individuais, 

dados de produção e tempos de produção.

Isso também facilita a implementação

da rastreabilidade no caso de um recall.



entre no site www.alborum.com
e registrar

www.alborum.com
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