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"O Mistério do Arco-Íris
Roubado"

Com o objetivo de ilustrarem um livro que, direcionado a
uma faixa etária dos 9 aos 12 anos, contasse uma história re-
lacionada com a cor e o mundo da impressão, os estudantes
do 3.º ano dos cursos de licenciatura em Audiovisual e Mul-
timídia e em Publicidade e Marketing,  na cadeira de Pro-
dução Gráfica, da Escola Superior de Comunicação Social
de Lisboa fizeron o libro "O Mistério do Arco-Íris Roubado".

Este projeto visa promover a identificação, importância e
relevância da indústria gráfica na sociedade, divulgando-se o
livro junto de todos os alunos e escolas que visitam as em-
presas. 

O livro foi apresentado no Encontro APIGRAF 2019, em
Évora, sendo que as artes finais estão agora disponíveis pa-
ra todas as empresas que o pretendam produzir, em versões
de capa mole e de capa dura, podendo a obra ser personali-
zada na ficha técnica com o logótipo da empresa que a im-
prima.

José Manuel Lopes de Castro

reeleito presidente da Apigraf
A Direção Exe-

cutiva Nacional é
presidida por José
Manuel Lopes de
Castro, da Nor-
print, Artes Gráfi-
cas, S.A. O que
ele disse:"Mante-
mos a convicção
de que o associati-
vismo é uma exce-
lente forma de po-
tenciar forças e in-
teresses comuns,
e uma ferramenta

ímpar no aproveitamento de sinergias.
A APIGRAF desenvolve uma importante atividade de in-

formação, formação, representação, sensibilização e pro-
moção relativa às empresas associadas e ao setor", 

Os novos órgãos sociais da APIGRAF para o triénio
2019/2021 tomaram posse na véspera do Encontro API-
GRAF, que decorreu em Évora, nos dias 11 e 12 de outubro,
tendo igualmente sido eleita a estrutura executiva nacional.

O novo Presidente da Direção Nacional é José Luís Sal-
vado, da Finnco - Iberflex, S.A.. As Assembleias Gerais
serão presididas a Norte por João Calheiros, da Calheiros
Embalagens, S.A., e a Sul por Pedro Bastos, da Estúdio Grá-
fico 21 - Artes Gráficas, Lda. 

20 anos de Adobe InDesign
O ano de 1999 Iança-

do O InDesign foi lança-
do ao mundo após a re-
volução da editoração
eletrônica, quando a
ciência da computação e
a publicação impressa
se tornaram mais acessí-
veis a todas as pessoas.
Pela primeira vez, indiví-
duos, empresas e orga-
nizações (grandes e pe-
quenas) foram capazes
de projetar, distribuir e publicar diretamente quase qualquer
conteúdo sem esforço. As primeiras versões do InDesign
avançaram no setor graças à sua compatibilidade com fontes
OpenType e funções de transparência, além do alinhamento
das margens ópticas. Embora o InDesign não tenha sido o pri-
meiro a oferecer uma solução de layout, a ferramenta focou em
fornecer aos profissionais criativos o primeiro inovações da
indústria. Naquela época, o InDesign era o primeiro aplicativo
de layout que permitia que os editores projetassem com trans-
parência.

Hoje, o InDesign continua a lançar inovações que um dia
também parecerão cotidianas. Os componentes preditivos de
design, alimentados pelos algoritmos inteligentes do Adobe
Sensei, tornarão os designers mais produtivos e mais rápidos
do que antes. O Content-Aware Fit, uma função baseada no
Adobe Sensei, determina de forma inteligente o ponto focal e re-
carrega automaticamente as imagens para se ajustarem ao de-
sign de um documento.

thyssenkrupp Plastic Ibérica
apresenta seus produtos ECO

A thyssen-
krupp Plastic
Ibérica apre-
senta sua no-
va brochura
de produtos
ECO que eles
possuem em
seu Progra-
ma de Supri-
mentos. Com
isso, a thys-
s e n k r u p p
Plastic Ibérica
atende às demandas do mercado e lança uma ampla gama de
materiais que atendem a várias regulamentações ecológicas,
com materiais naturais, reciclados e recicláveis, além de folhas
adesivas sem PVC e iluminação LED.

Suportes naturais rígidos

Folhas adesivas sem PVC

Materiais parcialmente reciclados

Suportes recicláveis rígidos

Iluminação LED
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O
Encontro APIGRAF 2019, o
evento deste ano se realizou
em Évora com mais de uma
centena e meia de partici-
pantes, foi um verdadeiro

"Mundo de Emoções". Apresentações e
mesas redondas sobre temas que real-
mente interessam aos empresários, tais
como as profissões do futuro,  situação
do mercado espanhol (Jesús Alarcón,
Secretário-geral da NEOBIS) ou o estado
da economia nacional, com particular in-
cidência nos setores gráfico e transfor-
mador do papel (Luís Miguel Ribeiro, Pre-
sidente da AEP), contou também com in-
tervenções do Presidente da CIP, Antó-
nio Saraiva Presidente da CIP e de Lu-
cien Moons, consultor e especialista em
inovação , com uma brilhante apresen-
tação sobre as soluções que as empre-
sas gráficas têm para fazerem crescer o
seu negócio num mundo digital.

Também foram oradores: Ana Com-
porta, Gestão da Marca CTT; Ana Sam-
paio, Diretora de Marketing da Quinta da
Aveleda;  Arnaldo Costeira, Diretor da Es-
cola de Comunicação, Artes e Indústrias
Criativas ISEC; João Leandro, Presiden-
te da Comissão Executiva ATLAS Segu-
ros; José M. Lopes de Castro, Presidente
da APIGRAF e CEO da Norprint;  Luís
Veiga Martins, Diretor-geral CELPA; Mi-
guel Sanches, docente do Curso de De-
sign e Tecnologia das Artes Gráficas IPT;
Paula Agapito, Coordenadora do Centro

de Relações Laborais do Ministério do
Trabalho; Pedro Silva, Sustainability Ma-
nager, The Navigator Company; Ricard
Casals, fundador da RCC Consultants, e
Teresa Borba, Diretora-geral APIGRAF.

Os temas discutidos foram : Mercado
gráfico espanhol; Oportunidades de
negócio; Mercado gráfico e transforma-
dor do papel em Portugal; Seguros exclu-
sivos para as empresas do setor; O Futu-
ro das Profissões no Setor; As empresas
gráficas no mundo digital, e Soluções de
impressão e suportes diferentes.

Encontro APIGRAF 2019 foi um

verdadeiro "Mundo de Emoções"

Com o trabalho "Tratado de Tordesil-
has", a Onda Grafe venceu o Gold Award
do 1º Concurso "Mundo de Emoções",
uma iniciativa que, no âmbito do Encontro
Anual da APIGRAF, pretendeu ser uma

montra da qualidade e criatividade dos
trabalhos que as empresas associadas
produzem, demonstrando assim a varie-
dade de soluções e suportes que este se-
tor produz.

A Norprint (Silver Award) e a M-2
(Bronze Award) foram as outras duas em-
presas distinguidas, numa votação feita
por todos os participantes no Encontro
APIGRAF 2019.

Mundo de Emoções
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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, tirando-nos 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 adaptá-la 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-

ja-os "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 bem-sucedido,

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-

dores-chave 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.
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Qual é um dos maiores
desafios no combate às ame-
aças atuais de segurança ci-
bernética que as impressoras
precisam entender?

É importante que as im-
pressoras, principalmente pe-
quenas e médias empresas,
não negligenciem o risco de
um ataque. Tendemos a pen-
sar que apenas marcas de re-
nome são afetadas devido à
grande cobertura da mídia a
que estão sujeitas, mas isso
não significa que isso não
possa acontecer com uma
empresa desconhecida. Os
hackers não discriminam ta-
manho ou reputação. De fato,
estatísticas recentes de segu-
rança mostram que as peque-
nas empresas sofrem mais
vazamentos de dados (58%).

Os hackers perceberam
que a parte mais vulnerável
de uma rede de computado-

res é o ser humano. Eles en-
tenderam que não precisam
mais se preocupar em usar
ferramentas sofisticadas para
explorar redes de computa-
dores quando precisam ape-
nas esperar que uma pessoa
abra as portas. E, em muitos
casos, a porta pela qual pas-
sam é a conta de e-mail de
um funcionário.

O objetivo desses e-mails
maliciosos é induzir os usuá-
rios a abrir anexos ou clicar
em um link que leva a um site
infectado. Quando obtêm
acesso aos recursos de uma
empresa, podem roubar infor-
mações ou paralisar as ope-
rações comerciais.

Qual é o impacto desses
ataques cibernéticos nas im-
pressoras?

A natureza desses ata-
ques pode variar. Por exem-

plo, campanhas de phishing
ou phishing geralmente são
projetadas para instalar mal-
ware que pode causar vários
problemas para uma empre-
sa. O malware é capaz de
bloquear o acesso a compo-
nentes vitais de sua rede e
transformá-lo em refém até
que a empresa decida pagar
um resgate ao hacker e pos-
sa alterar partes específicas
que desativam todo o siste-
ma. Há também "spyware",
spyware que obtém infor-
mações furtivamente, trans-
mitindo dados do seu disco rí-
gido. De qualquer forma, é
uma dor de cabeça para a
empresa atacada, pois inte-
rrompe suas operações en-
quanto trabalha para se recu-
perar do ataque. O tempo ne-
cessário e o custo envolvido
dependem da gravidade da
incursão. Um relatório recen-
te da Chubb Insurance indica
que as perdas médias de re-
cuperação de uma empresa
de um ataque cibernético
chegam a US $ 400.000, o
que pode significar o fim das
pequenas e médias empre-
sas (PMEs).

Além do custo da de-
monstração de resultados, is-
so pode prejudicar a repu-
tação da sua empresa e que-
brar a confiança de seus
clientes. É fácil imaginar as
consequências se seus siste-

mas internos foram afetados.
Um funcionário, por engano,
abre um link em um email que
é familiar, mas que libera um
arquivo malicioso que blo-
queia servidores que contêm
os valiosos arquivos de im-
pressão de seus clientes. Se
você tiver sorte, resolver esse
problema pode ser apenas
um incômodo; No entanto,
também pode levar dias ou
semanas para recuperar-se
dos danos, com uma consi-
derável perda de tempo e re-
cursos financeiros, além da
insatisfação do cliente.

Que medidas práticas as
impressoras podem começar
a tomar hoje para reduzir o ris-
co de um ataque cibernético?

É importante entender
que o custo do aumento da
proteção e do fortalecimento
da segurança da rede pode
ser muito menor do que o
custo da resolução de um in-
cidente de segurança depois
que um ataque é cometido.
Sem dúvida, temos que pen-
sar sobre o mesmo, como fa-
zemos com o seguro dos veí-
culos de entrega da empresa
ou com as medidas de incên-
dio das instalações de pro-
dução. A única diferença na
melhoria da segurança da re-
de é que estamos mitigando
ativamente o risco de vaza-
mento de informações.

O que os impressores devem saber sobre os desafios

atuais de segurança cibernética e como podem

proteger melhor suas organizações
Todos os anos, o impacto de

ataques cibernéticos contra em-

presas de todos os tamanhos é

maior. Estima-se que os danos

causados pelos crimes cibernéti-

cos cheguem a 6 bilhões de dóla-

res anualmente até 2021. Os cibe-

rataques não discriminam por se-

tores industriais, por isso é essen-

cial que os prestadores de ser-

viços de impressão levem essa

ameaça a sério ao investir em no-

vos equipamentos de impressão.

Além disso, em um setor domina-

do por pequenas e médias empre-

sas, o problema se torna mais rele-

vante se levarmos em conta que

mais de 60% das vítimas de vaza-

mento de informações em 2017

eram empresas com menos de

1000 funcionários.

O diretor de gerenciamento
de produtos da divisão
Kodak Software da
Eastman Kodak Company,
Stephen Miller, discute os
maiores desafios de
segurança cibernética e
como as impressoras
podem proteger suas
organizações.
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Recomendamos a adoção

dessas três medidas a partir

de hoje:

1.
Isole os dados críticos

para os negócios.

Não basta fazer um

mero backup dos dados:

você precisa saber quais são

os dados críticos para seus

processos e operações de

negócios. Quando você sou-

ber disso, você deve isolar

esses dados com um softwa-

re que permita automatizar o

processo de armazenamento

de dados críticos para os

negócios fora da empresa.

Se o hacker não pode vê-los,

ele não pode acessá-los.

2.
Instrua e treine fun-

cionários. O treina-

mento da equipe é vi-

tal. Atualmente, 90% dos ata-

ques entram pela grande por-

ta através de golpes de phis-

hing. Embora você encontre

excelentes conselhos on-line,

você pode contratar um con-

sultor externo para treinar

sua organização em como se

defender contra esse proble-

ma.

3.
Considere opções pa-

ra colocar dados e

sistemas críticos fora

da empresa. Além de isolar e

proteger dados comerciais

críticos, você pode conside-

rar colocar esses dados fora

da rede local em um ambien-

te muito mais seguro. Por

exemplo, você pode hospe-

dar seu software e seus da-

dos em um ambiente de nu-

vem seguro.

Como a Kodak ajuda as
impressoras a proteger suas
redes contra ameaças exter-
nas?

Redes de computadores,

como as que você usa diaria-

mente para operar seus

negócios de impressão, fo-

ram projetadas para compar-

tilhar informações natural-

mente. Quando uma rede de

computadores compartilha in-

formações, os computadores

são vinculados através de

"compartilhamentos de rede"

e passam as informações de

um dispositivo para outro.

Quando não está danificado,

cria as incríveis eficiências

comerciais que considera-

mos óbvias hoje. Obviamen-

te, a mesma rede interconec-

tada também pode ser usada

para transmitir rapidamente

um vírus pernicioso, projeta-

do para paralisar sua capaci-

dade de operar os negócios.

Na Kodak, abordamos es-

se problema da engenharia

de software, através do que é

conhecido como segmen-

tação de rede. Parte dessa

abordagem é isolar os dados,

pois, se o hacker não puder

ver os arquivos, ele não po-

derá acessá-los. Com a ofer-

ta SaaS (software como ser-

viço) da Prinergy, temos um

agente em nuvem Prinergy

instalado no servidor Prinergy

e que atua como um canal

criptografado para sua conta

de armazenamento em nu-

vem seguro. No caso de im-

pressoras que usam o Pri-

nergy VME com serviços ge-

renciados, os arquivos são

excluídos da rede local e en-

viados pela Internet para sua

conta de armazenamento em

nuvem, onde várias cópias

são feitas automaticamente e

armazenadas com segu-

rança em dois data centers

separados do Microsoft Azu-

re.

Da mesma forma, nossos

Serviços gerenciados Kodak

Prinergy, que pertencem à

categoria de IaaS (infraestru-

tura como serviço), permitem

que as impressoras acessem

as melhores ferramentas de

segurança do mercado, que

ajudam a fortalecer sua rede

e melhorar a eficiência das

operações. redundância e

disponibilidade.

Os serviços oferecidos

pelo Prinergy têm a vanta-

gem de serem hospedados

na plataforma Microsoft Azu-

re, em cuja pesquisa de se-

gurança a Microsoft investe 1

bilhão de dólares por ano,

uma quantia muito maior do

que qualquer empresa pode-

ria dedicar para contratar

contratar um especialista se-

gurança. Além dos recursos

de segurança oferecidos pela

Microsoft, a Kodak trabalha

com a Wipro, fornecedora lí-

der de serviços de segurança

de TI, para realizar ava-

liações trimestrais de risco e

segurança e testes de pene-

tração de todos os datacen-

ters da Microsoft que hospe-

dam o software Kodak Pri-

nergy.

Por fim, a segurança re-

quer a implementação de ca-

madas adicionais de pro-

teção. Dada a necessidade

de as empresas ficarem à

frente das ameaças à segu-

rança em constante evo-

lução, a vantagem de pular

para a nuvem em busca de

segurança também significa

que você sempre pode apro-

veitar as ferramentas e pro-

cessos mais recentes para

manter seus dados protegi-

dos e seus negocios.
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A
mudança estrutu-

ral ocorrida nos úl-

timos anos trans-

formou completa-

mente o setor de

acabamentos, favorecendo

uma maior diversificação.

Nesse contexto complexo e

difícil, nossos clientes exigem

inovações tecnológicas contí-

nuas, adequadas aos novos

requisitos. A Müller Martini

está comprometida com o de-

senvolvimento da tecnologia

digital e a integração com ba-

se no conceito Finishing 4.0,

em vista da queda no volume

de tiragens e das oportunida-

des oferecidas pelas moder-

nas máquinas de impressão.

Diante dessa situação, é es-

sencial ter um fluxo de trabal-

ho contínuo sem intervenção

manual para várias apli-

cações de acabamento com

manipulação ideal de formas

variáveis e personalizadas.

"Touchless Workflow" é o

conceito com o qual a Müller

Martini garante o gerencia-

mento automático de proces-

sos e dados de produção,

além de uma conexão de re-

de completa de suas insta-

lações. Esse sistema de tra-

balho inclui praticamente to-

das as fases da produção:

entrada de pedidos, prepa-

ração do trabalho, tarefas de

pré-impressão, produção e

remessa. Somente isso per-

mite que uma empresa apro-

veite ao máximo uma co-

nexão de rede e execute uma

ordem de serviço de maneira

mais simples, rápida e econô-

mica. Um exemplo: com o

sistema de produção de livros

digitais SigmaLine, são gera-

dos blocos de livros persona-

lizados em sequência, com-

pletamente diferentes em

conteúdo, número de pági-

nas, formato e espessura, em

tiragens de cópia única. Des-

sa forma, Müller Martini mos-

tra que o slogan "PDF in, bo-

ok out" agora também pode

ser entendido como "PDF in,

book custom out".

Os sistemas de costura di-

gital embuchado Presto II Di-

gital e Primera MC Digital

descobrem novas possibilida-

des no campo de aplicações

costuradas embuchado e

abrem as portas para novos

segmentos de mercado. Com

essas instalações, por exem-

plo, revistas, catálogos e ma-

terial educacional personali-

zado podem ser produzidos

com eficiência e com um alto

nível de qualidade. Essas ins-

talações são as mais adequa-

das para o manuseio econô-

mico de um grande número

de pedidos, com pequenas ti-

ragens e diferentes parâme-

tros de produção. Graças aos

sistemas de alimentação mo-

dulares, as linhas costuradas

embuchado são facilmente

integradas a qualquer pro-

cesso de produção digital. As

formas offset e digital são

adequadas para essas lin-

has, aumentando a eficiência

dos sistemas e garantindo

maior rentabilidade.

Uma palavra-chave im-

portante é "Livro de um". A

Müller Martini já reagiu a essa

tendência e desenvolveu a

versão digital da encuader-

nação em rústica Alegro, que

permite produzir produtos di-

gitais, impressos com o pro-

cedimento tradicional ou com

uma combinação dos dois

métodos (produção híbrida).

Também digna de nota é

a combinação da máquina de

encadernação Vareo com a

InfiniTrim, uma guilhotina tri-

lateral com um conceito ino-

vador de acionamento, trans-

porte e corte. A Müller Martini

desenvolveu uma solução re-

volucionária para a guilhotina

tri lateral com "Touchless

Workflow", que não só con-

vence graças a uma tecnolo-

gia que fornece uma ope-

ração separada de cada

grampo e lâmina, mas garan-

te que cada produto indivi-

dual esteja corretamente po-

sicionado e receba a pressão

ideal . Graças à combinação

perfeita do encadernador de

brochura Vareo com o siste-

ma Connex, é possível co-

nectar todas as fases, co-

meçando com o arquivo PDF

para reunir as informações do

livro. Os dados relacionados

ao formato e ao pedido são

fornecidos pela máquina de

impressão digital. O livro ex-

clusivo é impresso na bobina

e transformado em um bloco

de livros, que recebe uma ca-

pa no livro Vareo e depois é

cortado com o formato final

na guilhotina trilateral Infini-

Trim. O tamanho, a espessu-

ra e o conteúdo de cada livro

podem variar e todas as con-

figurações são totalmente au-

tomáticas.

A Müller Martini também

projetou um novo alimentador

de proteção que permite pro-

duzir blocos de livros indus-

triais com proteções e reforço

de alta qualidade em tiragens

de cópia única, graças à com-

binação Vareo / InfiniTrim.

Com a nova solução com-

pacta VBA / Vareo / Infini-

Trim, a Müller Martini agora

garante que os blocos de liv-

ros com proteções e reforços

possam ser produzidos on-li-

ne, mesmo em tiragens muito

pequenas. Para encaderna-

doras, a recém-concebida

configuração da máquina,

que segue a filosofia Finis-

hing 4.0 da Müller Martini,

oferece a grande vantagem

de poder produzir tiragens

mínimas com até apenas 1

cópia por trabalho, não ape-

nas na área rústica, mas

também na capa dura , consi-

deravelmente mais barato.

Acabamento 4.0 por Müller Martini
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A
versão atual do soft-

ware Compucut foi

especialmente proje-

tada de acordo com

os requisitos do sistema Pace

com rotação automática.

Além disso, a nova versão in-

clui a opção de contra-corte,

projetada para eliminar bor-

das mal definidas e excesso

de partículas de papel. Como

as bordas dos cortes diantei-

ros em relação à lâmina são

geralmente mais ásperas,

agora a posição da lâmina gi-

ra 180 ° após o primeiro cor-

te, suavizando a rugosidade

da lâmina. A nova versão

está agora disponível para to-

dos os sistemas em rede.

O software POLAR Com-

pucut está disponível em três

versões: Compucut GO (uma

solução simples para transfe-

rir automaticamente dados de

corte); Compucut CONTROL

(oferece todo o escopo fun-

cional do software, com exi-

bição visual e intervenção

manual); e Compucut AUTO-

CONTROL (oferece o mes-

mo escopo que a versão

Control e desenvolve progra-

mas de corte totalmente au-

tomáticos, sem intervenção

manual).

A X-Rite anunciou o

lançamento de um no-

vo espectrofotômetro

multiangular para otimi-

zar as leituras e ava-

liações de cor em obje-

tos metálicos ou que

tenham acabamento

com efeitos. O novo

MA-5QC é fácil de ope-

rar e é indicado para

uso em processos in-

dustriais automotivos,

eletrônicos, plásticos e

de demais utensílios de

uso diário. 

A Scodix, fornecedora de soluções de aprimoramento di-

gital para a indústria de artes gráficas, anuncia o lançamento

das soluções Scodix Studio W2P, que permitem novos apli-

cativos de aprimoramento digital de baixo custo para empre-

sas de impressão na web e produtos de mais valor agregado

personalizados para os consumidores.

As novas soluções Scodix Studio W2P se integram perfei-

tamente aos principais fluxos de trabalho de impressão na

web, tornando o aprimoramento digital automático mesmo

para os trabalhos de impressão na web mais exigentes. Com

os substanciais aumentos de valor possíveis graças à melho-

ria digital dos produtos, o novo software abre novos e signifi-

cativos caminhos de lucro para empresas de impressão na

Web que operam nos setores B2B e B2C.

Nova versão do Polar Compucut

Scodix lança soluções 

Scodix Studio W2P MA-5QC, o novo

espectrofotômetro 

X-Rite 
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A Heidelberger Druckmaschinen AG

(Heidelberg) aprimora ainda mais a ex-

periência do usuário com o Prinect e

adiciona novas funções de gerencia-

mento e fluxo de trabalho, baseadas

parcialmente nas funções da nuvem.

"Mais e mais funções do Prinect estão

migrando gradualmente para a nuvem.

Ao contratar a assinatura, os clientes

podem ter acesso a todas as funções

quando necessário e desfrutar de so-

luções práticas baseadas em seus pró-

prios dados de gerenciamento e pro-

dução ", diz Jürgen Grimm, gerente de

soluções de software da Heidelberg.

Algumas das novidades notáveis são:

n Push-to-Stop: maior automação, me-

nos custos

n Criação de predefinições de seleção

para otimizar a automação

n Fornecimento de chapas coordena-

das com impressão graças ao Plate

Pilot

n Prinect permite a produção de livros

de capa dura

n SmartBi, chave para melhorar a efi-

ciência geral

n Novas funções para o setor de emba-

lagens: Signa Pack Pro e Label +

Pack Designer

n Suporte on-line com base em expe-

riências e dados reais

P
ara pequenas e mé-

dias empresas, o for-

mato 50 x 70 cm é,

sem dúvida, o forma-

to perfeito. Por esse motivo, a

Heidelberg atualiza esta série

com um design moderno e

ergonômico, com a intenção

de melhorar e facilitar sua

manobrabilidade. A entrega

dos novos modelos para o

Speedmaster CX 75 e Spe-

edmaster XL 75 começou em

setembro de 2019.

O design do Speedmaster

XL 106 serviu de inspiração

para o novo redesenho. Am-

bas as equipes adotaram o

conceito de Galeria e modifica-

ram a estrutura de entrada e

saída, o que melhorou visual-

mente as máquinas. O novo

equipamento foi apresentado

pela primeira vez em setembro

na feira Pack Print na Tailân-

dia e em um evento para clien-

tes que ocorrerá no Heidel-

berg Print Media Center em

Wiesloch, Alemanha, um mês

depois. Heidelberg considera

essa apresentação como uma

prévia da Drupa 2020, onde o

formato 50 x 70 pretende ter

ainda mais destaque.

Heidelberg lança um novo design 

do Speedmaster XL 75 e CX 75

Prinect 2020

Novas funções de gerenciamento e fluxo de trabalho
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Para ajudar as impresso-

ras que planejam mudar

suas chapas para tecnologia

não processada, a Kodak

criou o Cálculo de economia

com a chapa Sonora.

Graças a essa nova ferra-

menta on-line, as impresso-

ras podem calcular a econo-

mia estimada com a troca de

chapas processadas tradi-

cionalmente por

chapas sem o pro-

cessamento Kodak

Sonora.

O processa-

mento tradicional

de chapas conso-

me água, energia e

produtos químicos

para deixar as cha-

pas prontas para a

máquina de im-

pressão após as fil-

magens no CTP. A

etapa de processa-

mento também en-

volve uma variabili-

dade que afeta a

eficiência e os cus-

tos na planta de impressão.

O cálculo das economias

com a placa Sonora oferece

um cálculo personalizado

das economias que uma im-

pressora poderia obter se in-

tegrar as placas Sonora em

suas operações. A utilização

é rápida e fácil: as impresso-

ras apenas precisam inserir

informações sobre os volu-

mes atuais de chapas, o tipo

de processamento de cha-

pas que utilizam, o preço

das chapas e a localização

da empresa. Em seguida, o

Cálculo de economia calcula

instantaneamente a econo-

mia total estimada em várias

moedas locais.

Além de reduzir os cus-

tos de energia, água e pro-

dutos químicos, os ferros

não processados da

Sonora permitem:

Espaço livre, elimi-

nando o equipa-

mento de processa-

mento; eliminar a

variabilidade do pro-

cessamento para

aumentar a unifor-

midade e a qualida-

de; ter as placas

mais rapidamente

na máquina, espe-

cialmente no caso

de repetições de

placas; reduzir cus-

tos de manutenção

e tempo de inativi-

dade, usando me-

nos equipamentos; fornecer

um ambiente de trabalho

mais limpo e seguro; e redu-

zir o impacto ambiental.

A
nova Superia ZE re-

presenta a melhor

combinação de visi-

bilidade de imagem

latente, qualidade, durabilida-

de, versatilidade, duração da

impressão e desempenho da

impressora. 

No desenvolvimento

do Superia ZE, os cientistas

da Fujifilm R&D lutaram para

encontrar a combinação ideal

de alta qualidade, excelente

versatilidade, longas tira-

gens, manuseio sólido e, é

claro, visibilidade latente da

imagem. No entanto,

também era es-

sencial obter

o comis-

s i o -

namen-

to mais rápido

possível da impres-

sora para ajudar as impres-

soras a otimizar o uso de

suas impressoras offset. Os

engenheiros da Fuji-

fi lm criaram

u m a

n o v a

tecnolo-

gia, a "In-

terface Adhe-

rence & De-bonding" (IAD),

que oferece excelente de-

sempenho no desenvolvi-

mento da impressora, mes-

mo em condições de pouca

tinta. Essa nova tecnolo-

gia IAD foi usada em

uma nova camada de pri-

mer no ZE Superia, que fica

em uma nova estrutura de

grão de chapa anodizada. Fi-

nalmente, um novo sistema

de iniciação foi desenvolvido,

para o qual uma nova formu-

lação de revestimento foi

usada.

Nova chapa não processado Superia ZE da Fujifilm

A Kodak apresenta o cálculo de economia com o chapa Sonora
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES
PARA PROVEDORES DE

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO

O
s fornecedores de

serviços de im-

pressão enfrentam

vários desafios ho-

je. Eles devem atender às

expectativas de clientes ca-

da vez mais exigentes e

SLAs cada vez mais rigoro-

sos. Eles devem entregar

documentos consistentes e

de alta qualidade com rapi-

dez e eficiência e de acordo

com regulamentos rígidos,

segurança e privacidade

dos documentos. A saída

não está mais limitada à im-

pressão tradicional, mas de-

ve abranger os formatos di-

gitais, incluindo móveis, em

resposta à crescente de-

manda por comunicações

omnichannel aos clientes.

Essas são algumas das

principais áreas nas quais a

Crawford Technologies está

ajudando os provedores de

serviços de impressão a su-

perar os desafios atuais.

CONVERSÃO DE DOCUMENTOS

EM IMPRESSÃO DIGITAL DE

ALTO VOLUME

A
s soluções de trans-

formação e con-

versão de formato

(AFP, PDF, Post-

cript, PCL ...) oferecem aos

clientes a capacidade de

transformar ou normalizar

automaticamente os fluxos

de impressão de documen-

tos transacionais sem a ne-

cessidade de uma nova

composição ou reprogra-

mação. As transformações

e padronizações da Craw-

fordTech são consideradas

as soluções de conversão

de fluxo de impressão mais

rápidas, flexíveis e precisas

do setor. Todos os formatos

padrão de entrada e saída

são compatíveis com prati-

camente qualquer ambiente

ou infraestrutura do cliente.

Nossas transformações de

fluxo de impressão podem

ser implementadas rapida-

mente para converter fluxos

de impressão existentes, in-

cluindo formatos herdados,

e normalizar e reestruturar a

composição subsequente

de arquivos mal formados.

Dessa forma, podemos oti-

mizar os fluxos de trabalho

do "white paper" da im-

pressão a jato de tinta de al-

ta velocidade e omnichannel

controlados por dados nas

comunicações com o clien-

te.

REENGENHARIA DE
DOCUMENTOS

A
s soluções de reen-

genharia de docu-

mentos após a com-

posição documental

oferecem muitas vantagens

no ambiente de gerencia-

mento de documentos. Com

as soluções de reengenharia

da CrawfordTech, você pode

alterar ou aprimorar docu-

mentos já compostos, otimi-

zar sistemas de produção,

extrair textos para criação de

índices e análises, mesclar

modelos e formulários de co-

res para facilitar um modelo

de "white paper" de fábrica,

migrar fluxos de trabalho

existentes para novas im-

pressoras, escrever infor-

mações confidenciais e pro-

teja os dados do cliente sem

recompor os fluxos de im-

pressão existentes.

Alterar e melhorar docu-

mentos existentes: docu-

mentos transacionais, como

faturas, extratos, apólices

de seguro ... são os docu-

mentos mais lidos pelo con-

sumidor. Os usuários os

abrem com mais frequência

e passam mais tempo com

eles do que com qualquer

outro tipo de documento. A

modificação subsequente

na composição do docu-

mentário permite adicionar

ou excluir elementos dentro

deste documento, o que

permite que alterações críti-

cas ou sensíveis sejam fei-

tas posteriormente à sua

composição. Entre as várias

alterações possíveis, as

mais comuns são: adicionar

mensagens de marketing

personalizadas, específicas

e relevantes ao cliente, alte-

rar logotipos ou fontes ou re-

cursos, substituir texto legal

obsoleto, sem incorrer no

custo ou no tempo de espe-

ra associado à modificação

do documento original .

Otimize a produção, o

processamento e a classifi-

cação de documentos: o

software de reengenharia

de documentos permite divi-

dir grandes trabalhos ou ca-

rretéis em lotes gerenciá-

veis. Isso permite que os do-

cumentos sejam impressos

em vários dispositivos si-

multaneamente, segmenta-

dos e enviados ao dispositi-

vo de produção mais ade-

quado, maximizando assim

o uso e a produtividade do

dispositivo. 

Soluções Crawford Technologies

para a indústria gráfica
Alterar e melhorar documentos existentes: 
documentos transacionais, como faturas, 

extratos, apólices de seguro ... são os 
documentos mais lidos pelo consumidor.

Entre as várias alterações possíveis, as mais 
comuns são: adicionar mensagens 

de marketing personalizadas, específicas
e relevantes ao cliente, alterar logotipos

ou fontes ou recursos, substituir texto legal 
obsoleto, sem incorrer no custo ou no tempo 

de espera associado à modificação 
do documento original .
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Isso permite que os pro-

vedores de serviços de im-

pressão correspondam aos

volumes de impressão e co-

rreio com sua capacidade de

produção, distribuindo tra-

balhos em vários computa-

dores em um ou vários lo-

cais. A falha em cumprir um

SLA às vezes pode depen-

der da capacidade de dividir

o trabalho em várias partes e

reagir quando uma máquina

de impressão fica tempora-

riamente inativa redirecio-

nando o trabalho para uma

máquina diferente, garantin-

do que a carga de trabalho

seja equilibrada e atrasada.

Eles são minimizados.

Tire proveito da econo-

mia postal: existem muitas

maneiras pelas quais os pro-

vedores de serviços de im-

pressão podem otimizar a

produção para obter a máxi-

ma eficiência e aproveitar a

economia postal. A forma-

tação dos documentos para

que o endereço de e-mail se-

ja impresso em um local

constante na página em ca-

da aplicativo permite o uso

de um envelope de janela de

saída padrão. O envio de vá-

rios aplicativos usando os

mesmos envelopes permite

que as operações combinem

vários trabalhos pequenos

em uma única máquina. A

combinação de trabalhos

maximiza o uso da máquina

e elimina grande parte do

tempo de inatividade dedica-

do à documentação, prepa-

ração de materiais e configu-

ração da máquina. Com me-

nos interrupções, os opera-

dores automatizados de má-

quinas de inserção podem

produzir mais correspondên-

cias por hora. O software de

reengenharia também forne-

ce uma solução para a

criação de arquivos de con-

trole push, como códigos de

barras OMR ou MRDF, Mail-

mark® e Mailmark® eMani-

fest, e Mail.dat para permitir

inserção automática e otimi-

zação postal.

COMUNICAÇÕES MULTICANAL

Q
uando um cliente

recebe comuni-

cação comercial ou

transacional por

meio de múltiplos canais (e-

mails, redes sociais, web

etc.), espera uma experiên-

cia única, transparente e co-

erente, personalizada e

construída em um formato

apropriado para o canal e o

dispositivo que está sendo

usado. . Apesar do problema

de implementar os diferentes

canais de comunicação no

cliente final, as empresas e

os prestadores de serviços

de impressão descobriram

que o custo da implemen-

tação, os requisitos e os pra-

zos são excessivos e, em al-

guns casos, inatingíveis. O

Go Mobile, da Crawford-

Tech, fornece uma solução

completa e fácil de usar para

transformar documentos

compostos existentes em co-

municações "reponsivas"

prontas para uso para dispo-

sitivos móveis. A reutilização

de documentos para uso mó-

vel agora é possível sem

grandes esforços de reproje-

to, software de composição

especializado ou desenvolvi-

mento de aplicativos da web

para fins especiais

AS SOLUÇÕES DE
ACESSIBILIDADE DE

DOCUMENTOS GARANTEM

CONFORMIDADE

REGULAMENTAR

C
om os novos regu-

lamentos sobre

acessibil idade e

uma maior apli-

cação das diretrizes para

criar e entregar documentos

acessíveis a pessoas cegas,

com visão reduzida ou com

deficiências cognitivas, é

mais importante do que nun-

ca cumprir com os regula-

mentos atuais. A Crawford-

Tech oferece um conjunto

abrangente de soluções e

serviços integrados para do-

cumentos acessíveis, com

suporte para todos os forma-

tos, incluindo braille, PDF

acessível (PDF / UA e

WCAG 2.0), texto grande,

áudio, HTML5 acessível e

Voiceye. Criar documentos

acessíveis está mais fácil do

que nunca, porque nossa ar-

quitetura inovadora de docu-

mentos acessíveis permite

todos os formatos, melho-

rando drasticamente a efi-

ciência e economizando mui-

to tempo e dinheiro.

Fluxos de trabalho auto-

matizados de gerenciamento

de impressão aumentam a

lucratividade

A lucratividade depende

de um fluxo de trabalho efi-

ciente e automatizado que

possa ser facilmente modifi-

cado ou atualizado quando

novos equipamentos e siste-

mas de produção ou pós-

produção forem instalados.

A família CrawfordTech de

produtos e soluções de fluxo

de trabalho suporta a

criação, integração e geren-

ciamento de fluxos de trabal-

ho de produção automatiza-

dos no mainframe e em

qualquer outro ambiente.

Com opções de configu-

ração flexíveis, nossas so-

luções de fluxo de trabalho

podem atender a uma ampla

gama de requisitos internos

orientados para o cliente e

oferecer suporte à inte-

gração com componentes

de produção de terceiros,

bem como com a maioria

dos hardwares e softwares

para acabamento, otimi-

zação postal e outros ser-

viços relacionados à pro-

dução . A criação intuitiva, o

monitoramento e o gerencia-

mento da produção estão

mais fáceis do que nunca

com as soluções de fluxo de

trabalho da CrawfordTech.

As opções incluem um pai-

nel de rastreamento em tem-

po real e outras opções que

fornecem controle completo

de todo o ambiente de pro-

dução.

Quando um cliente recebe comunicação
comercial ou transacional por meio de

múltiplos canais (e-mails, redes sociais, 
web etc.), espera uma experiência única,

transparente e coerente, personalizada 
e construída em um formato apropriado para 
o canal e o dispositivo que está sendo usado. 

A reutilização de documentos para uso móvel
agora é possível sem grandes esforços 
de reprojeto, software de composição

especializado ou desenvolvimento 
de aplicativos da web para fins especiais



D
iante de
um setor
que conti-
nua pas-

sando por uma pro-
funda transfor-
mação, nenhuma
impressora pode
deixar passar qual-
quer oportunidade
de otimizar seus
processos e aumen-
tar sua eficiência. As
execuções cada vez
mais curtas são a di-
retriz atual: pedidos
maiores são divididos em vá-
rios trabalhos menores, com
conteúdo e agendas diferen-
ciados, enquanto a maioria
dos portais de impressão na
web gera um grande número
de trabalhos pequenos e o vo-
lume de produtos personaliza-
dos continua a aumentar. Tu-
do isso aumenta os requisitos
mais altos do que nunca e
uma carga de trabalho ainda
maior para sua área de pré-im-
pressão. É necessário proces-
sar mais arquivos e entregar
mais chapas ou trabalhos de
impressão digital para a planta
de impressão em menos tem-
po para evitar a interrupção
das máquinas de impressão.
O fluxo de trabalho e seu po-
tencial de otimização assu-
mem a função preponderante.
Aqui está a chave para melho-
rar a eficiência geral do equipa-
mento (OEE) para suas ope-
rações de impressão. A otimi-
zação em massa representa
uma opção atraente aqui que
pode ajudá-lo a aumentar de
maneira sustentável a eficiên-
cia do seu fluxo de trabalho e
economizar tempo e dinheiro.

OTIMIZAÇÃO EM MASSA PARA

AUMENTAR A EFICIÊNCIA

A otimização em massa é

uma estratégia que
permite que você
aproveite as infor-
mações conheci-
das de todo o tra-
balho em anda-
mento, para poder
produzi-las da ma-
neira mais eficiente
e com a quantidade
mínima de recur-
sos. As aborda-
gens e possibilida-
des ao implementar
a otimização em
massa são diver-

sas. Além do trabalho em lo-
tes, com grupos de trabalho
criados automaticamente com
base em certos critérios, a oti-
mização de arquivos e folhas
também oferece vantagens
tangíveis nesse campo. A au-
tomação e o uso de software
inteligente garantem a pre-
cisão e a velocidade do pro-
cesso necessárias, para que a
intervenção do operador seja
minimizada.

A primeira etapa desse
processo é otimizar os arqui-
vos para garantir que todos os
arquivos e conteúdos forneci-
dos pelo cliente possam ser
reproduzidos sem problemas
ou erros em todos os proces-
sos de impressão relevantes
para o trabalho. O software de
pré-verificação de PDF é um
software típico de otimização
de arquivos que compara au-
tomaticamente os arquivos
com os perfis de pré-verifi-
cação selecionados, que po-
dem ser baseados nos
padrões do setor ou definidos
pelo usuário, e informa qual-
quer desacordo ou erro. O
Preflight +, que incorpora todo
o poder de pré-teste do pdfTo-
olbox a partir de callas, é inte-
grado ao fluxo de trabalho
KODAK PRINERGY. Ele não

apenas identifica erros e pro-
blemas, mas também corrige
arquivos automáticamente
sempre que possível.

As impressoras que ofere-
cem a seus clientes a opção de
colaborar com o sistema de
portal de teste remoto KODAK
INSITE acoplado ao fluxo de
trabalho PRINERGY podem
usar o INSITE para fornecer re-
latórios de pré-teste gerados
pelo PRINERGY Preflight +.

A MANEIRA RÁPIDA E CONFIÁVEL

DE OTIMIZAR FOLHAS IMPRESSAS

A otimização das especifi-
cações gira em torno da com-
binação de várias obras na
mesma folha ou da divisão
das obras entre várias folhas,
para atender aos prazos mais
rigorosos e, ao mesmo tempo,
minimizar os custos de pro-
dução e material. Quando se
trata de tirar o máximo provei-
to dos recursos disponíveis
para o seu negócio, a otimi-
zação das especificações é
essencial. A otimização de
processos e custos, agrupan-
do tarefas que compartilham
atributos de produção comuns
(por exemplo, data de entre-
ga, máquina de impressão,
substrato, tintas, revestimen-
to, tipo de acabamento etc.) é
uma questão altamente com-
plexa, especialmente se os
trabalhos afetados para ser
concluído em um período es-

pecífico. Os métodos tradicio-
nais de planejamento manual
não apenas exigem muito
tempo, mas são inflexíveis e
expostos a erros. Felizmente,
hoje existem soluções inteli-
gentes e de alto desempenho
para esses propósitos que
apenas alguns anos atrás pa-
receriam impossíveis.

O Planejamento Dinâmico
de Impressão aproveita o po-
der de processo do PRI-
NERGY Cloud e a inteligência
artificial para gerar projetos de
impressão, além de um plano
de produção que faz uso oti-
mizado da capacidade dis-
ponível das máquinas de im-
pressão no menor tempo
possível. No caso de alte-
rações de última hora nas
condições de impressão, o
Dynamic Print Planning pode
fornecer um plano atualizado
quase imediatamente.

Esta solução de otimi-
zação de folhas avançada e
de alto desempenho está inti-
mamente integrada ao fluxo
de trabalho PRINERGY. Por-
tanto, é possível configurar
fluxos de agrupamento de tra-
balho com diferentes níveis de
automação, incluindo proces-
sos 100% automáticos que
partem de um grupo de trabal-
hos recebidos online ou por
meio de um sistema MIS, ou
também criados da maneira
tradicional.

Aumente a eficiência do seu fluxo de

trabalho através da otimização inteligente

Por Patrick Kerr

gerente global de

produtos da Divisão

de Software Kodak,

Eastman Kodak

Company
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Companhia Web site
ANASISCOR. www.anasiscor.pt
ANTALIS PORTUGAL www.antalis.pt
AUTO GRAFICA www.auto-grafica.pt
AZEVEDO & ALBUQUERQUE www.azevedoealbuquerque.com
BÖTTCHER www.boettcher-systems.com
CANON PORTUGAL www.canon.pt
CARLOS GOMES www.carlosrgomes.com
DIGIAL HIRES www.dhires.com
ELOI FERREIRA www.eloiferreira.pt
EMETRÊS www.emetres.pt
FAMAG www.famag.pt

FEDRIGONI Portugal www.fedrigoni.es
FORMATO LP www.lpereira.pt
FUJIFILM Portugal www.fujifilm.pt
GRAFODINÂMICA www.grafodinamica.pt 
GRAFOPEL www.grafopel.pt
IBEROPRENSA www.iberoprensa.net
IMPRESSIVE WORLD www.impressive-world.pt
INDUQUÍMICA www.induquimica.pt
ISOGRAPH www.isographsl.com
KONICA MINOLTA www.konicaminolta.pt
KYOPRINT www.kyoprint.pt
LACOR www.lacor.com

LUSOROL www.lusorol.pt
MAGCOP www.magcop-porto.pt
MANROLAND IBERICA S. www.manroland.pt
MARTIN WESTLAND www.martinwestland.com
NUNO PEREIRA www.toners-e-tinteiros.com
OKI SYSTEMS IBERICA www.oki.pt
PAPEL DO PRADO www.papeldoprado.com
PORTUCEL SOPORCEL www.portucelsoporcel.com
RHPRO www.rhpro.pt
RICOH PORTUGAL www.ricoh.pt
TORRASPAPEL www.torraspapel.com
XEROX PORTUGAL www.xerox.com

DDiirreettóórriioo de
Marque presença nesta secção: Tlf.: (+34) 91 309 65 20. 

COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS

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

SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
isograph_leandro

EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS

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

SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
isograph_leandro

EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

FORNECEDORES

www.isographsl.com
www.martinwestland.com
www.icdsa.es
www.alborum.com
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A
nova série image-

PROGRAF PRO

permite a impressão

em grande formato

em alta qualidade muito mais

fácil, tanto para fotógrafos

quanto para empresas pro-

fissionais de pay-per-print.

Permite imprimir desde pôs-

teres impressionantes até re-

produções artísticas, tudo

em impressão sem margens.

Esse intervalo facilita a trans-

formação de idéias em im-

pressões sem a necessidade

de intervenção manual e de

maneira rápida e fácil. A sé-

rie imagePROGRAF PRO in-

clui cinco modelos equipa-

dos com novas opções para

obter um fluxo de trabalho

mais inteligente e gerencia-

mento automático de mídia.

Na série imagePRO-

GRAF PRO, basta colocar a

bobina no alimentador para

que seja carregada automati-

camente. A nova função de

gerenciar o suporte automati-

camente é responsável pela

detecção do tipo e tamanho

do papel, economizando

tempo que pode ser investido

em outras tarefas. Outra das

possibilidades oferecidas é

alterar o suporte da segunda

bobina e enviar um novo tra-

balho para impressão en-

quanto a impressão continua

na primeira.

A série imagePROGRAF

PRO incorpora uma nova

versão do software profis-

sional de impressão e de-

sign "Impressão profissional

e Layout", com recursos

muito avançados. O aninha-

mento automático permite

que você aproveite ao máxi-

mo o suporte, basta arrastar

e soltar as imagens e o soft-

ware as distribui automati-

camente na melhor posição.

Por outro lado, a impressão

por meio de padrões evita a

perda de tempo com o mé-

todo de tentativa e erro para

resolver o problema da com-

pensação das cores. Além

disso, agora é possível im-

primir diferentes miniaturas

e verificar o brilho, o con-

traste e outras variáveis.

Uma impressão perfeita de-

ve ser sinônimo de uma im-

pressão sem desperdício.

A nova série imagePROGRAF PRO da Canon



TÊXTIL
Ricoh simplifica a impressão têxtil 

com as impressoras Ri 1000 e Ri 100
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A Olympic Takahiko Kozuka colabo-
rou com a Yamaichi Special Steel para
desenvolver um novo design de pás pa-
ra patins de gelo,, personalizado com a
impressora de impacto METAZA MPX
da Roland.

O aço especial de Yamaichi é per-
feito para a precisão do mundo da pa-
tinação artística. Sediada em Nagoya
(Japão), a empresa siderúrgica é es-
pecializada na criação de componen-
tes automotivos e semicondutores. No
entanto, ele passou os últimos seis
anos desenvolvendo um estilo com-

pletamente novo de lâminas de pati-
nação no gelo. Usando uma impresso-
ra de impacto Roland METAZA MPX-
90, personalize cada blade para seu
usuário.

A impressora de impacto METAZA
MPX é uma máquina de gravação em
metal econômica e fácil de usar para
personalizar ouro, aço, prata, titânio,
latão e alumínio.

A
Ricoh reforça sua
presença no merca-
do de impressão têx-
til para os setores de

varejo, publicidade e marke-
ting com sua mais recente
impressora Ri 1000, adicio-
nada à Ri 100, lançada no
ano passado.

Essas soluções de im-
pressão têxtil "direto para
vestuário" (Direct to Gar-
ment-DTG) são equipamen-
tos versáteis, econômicos e
fáceis de usar e manter, ade-
quados para agências de va-
rejo, publicidade e criação,
entre outros, pois permitem
customização pedidos de
campos como eventos, mo-
da, educação, PMEs, lojas
de decoração ou turismo,
tanto em roupas (camisas,
moletons e blusas, entre ou-
tros), quanto em outros pro-
dutos têxteis (sacolas de pa-
no, faixas, etc.).

A nova família de equipa-
mentos oferece uma ampla
gama de recursos de im-
pressão em uma ampla varie-
dade de materiais, de 100%
algodão a mistura de tecidos,

poliéster leve e polycotton, e
com uma resolução aprimo-
rada de 1200 dpi x 1200 dpi.

O Ri1000 suporta mais
tinta CMYK branca para ga-
rantir resultados impecáveis
em tecidos de qualquer cor.
Alterne facilmente vários esti-
los de chapas de até 406,4
mm x 508 mm, o que favore-
ce a produção contínua e
uma ampla gama de recursos
de impressão, de tamanhos
infantis a designs super gran-
des. Além disso, eles simplifi-
caram a manutenção por
meio de uma tela sensível ao
toque de 7 polegadas que
oferece alertas inteligentes.

Por seu lado, a Ricoh Ri
100 é uma equipe ultracom-
pacta, ideal para empreende-
dores criativos que têm um
negócio de impressão têxtil
ou para quem deseja adicio-
nar uma nova gama de pro-
dutos ao seu negócio de im-
pressão atual, pois combina
impressão de alta qualidade
e facil idade de uso a um
preço acessível. É especial-
mente adequado para im-
pressão de baixo volume.

Personalização de patins de gelo
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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 on-line,

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

terça-feira, 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



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


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 elementos-chave

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 López-Madrazo, novo pre-

sidente da WAN-IFRA; Oliver

Eckert, CEO da BurdaFor-

ward; Marina Haydn, diretora

administrativa e vice-presi-

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 WAN-IFRA

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 elemento-chave em sua redação

em tempos difíceis.

o Women in News Summit: uma

reunião estimulante para apoiar a ini-

ciativa de vanguarda WAN-IFRA 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 López-Madrazo, presidente

da WAN-IFRA, presidente da Henneo

e vice-presidente 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



LaPrensaLa    Pre   nsa
Indústria e Comunicação Gráfica .

Nº 36

DECEMBRO

2019

www.alborum.com

ETIQUETAS   -   EMBALAGEMETIQUETAS   -   EMBALAGEM

Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting25

LaPrensaLaPrensa

G
uy Boxall, Senior

Manager Industry

Print EMEA da OKI

Europe, falou no

fórum printalks 2019 sobre a

crescente importância das

etiquetas e rótulos para o

mercado gráfico e a forma

como estes impactam os

negócios, e particularmente

as vendas no retalho.

"Nos últimos dez anos,

ao contrário do declínio ob-

servado na impressão de

jornais ou de catálogos, a

impressão de embalagens

e de etiquetas cresceu

33,5% e 61,5%, respetiva-

mente. Um crescimento que

tem vindo a ser impulsiona-

do pela impressão digital de

etiquetas para pequenas ti-

ragens e embalagens mais

personalizadas que ajudam

os produtos a destacar-se

nas prateleiras", 

"As soluções de im-

pressão digital de etiquetas

estão a tornar todo o pro-

cesso de criação de eti-

quetas mais rápido, flexí-

vel e económico e a ajudar

as pequenas e médias em-

presas a acelerarem a

chegada dos seus produ-

tos ao mercado com em-

balagens cujas etiquetas,

só por si, são capazes de

influenciar a perceção do

consumidor relativamente

ao produto e a sua de-

cisão de compra." 

O próximo Hispack

que, entre outros obje-

tivos, foi marcado pelo

crescimento ao adicio-

nar mais um pavilhão

em relação à última

edição, ocorrerá de 18

a 21 de maio de 2021,

três semanas após o

que foi planejado ini-

cialmente. Essa mu-

dança de datas faz

parte do calendário

apertado de eventos

realizados na Gran Via

de Fira em Barcelona

para esse ano.

Impressão de etiquetas e rótulos 

Guy Boxall, Senior Manager In-
dustry Print EMEA da OKI Europe

Hispack 2021 
altera datas

Por: Dr. Dieter Niederstadt

Os proprietários das mar-

cas buscam um tempo de co-

mercialização mais rápido,

com embalagens de maior

qualidade que se destacam

nas prateleiras. Eles querem

conseguir isso a um preço ca-

da vez mais baixo. E cada vez

mais, eles estão procurando

fornecedores que possam

produzir contêineres com uma

pegada ambiental reduzida.

As impressoras / conver-

sores de embalagens preci-

sam de maneiras de melhorar

significativamente a eficiência

para atender a essas deman-

das e, ao mesmo tempo, au-

mentar a qualidade para aten-

der ao crescente uso de ima-

gens fotográficas nas embala-

gens. Eles querem atender às

demandas de sustentabilida-

de dos proprietários das mar-

cas, mas também entendem

que também há benefícios pa-

ra seus negócios, com menos

desperdício e um ambiente de

trabalho mais limpo.

As placas de impressão

flexográfica Asahi Photopro-

ducts CleanPrint oferecem

duas maneiras de as impres-

soras / conversores de em-

balagem enfrentarem esses

desafios enquanto o fazem

com uma pegada ambiental

menor:

o As folhas Asahi Photo-

products CleanPrint foram

projetadas especificamente

pelos engenheiros químicos

da Asahi para transferir toda a

prateleira de tinta r para o

substrato impresso, o que re-

duz o tempo de preparação e

o consumo de tinta, oferecen-

do qualidade excepcional.

o O registro preciso das

folhas CleanPrint é perfeito pa-

ra uma técnica de impressão

de paleta de cores fixa que usa

uma sequência fixa de cores

na impressora. A experiência

nos informa que essa técnica

pode aumentar significativa-

mente a eficiência de 50% a

85%, eliminando as lavagens

da prensa entre os trabalhos.

Combinadas, essas duas

abordagens são um multipli-

cador de forças na redução

de custos e no aprimoramen-

to da eficiência das ope-

rações de impressão fle-

xográfica, posicionando-as

para continuar a atender às

necessidades dos clientes de

marca hoje e no futuro.

CleanPrint: o futuro da fabricação de chapas flexográficas



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 semi-rotativa 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 recém-lançado
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



O conversor de etiquetas em portu-

guês A Etimur investiu em uma True-

press Jet L350UV + LM para melhorar a

precisão das cores de impressão e a re-

petibilidade em velocidades mais altas.

Essa instalação também marcou um

marco para a Screen quando se tornou a

150ª compra desta impressora.

A Etimur é uma empresa familiar de

conversão com quase 30 anos de expe-

riência operando no mercado de etique-

tas industriais e atendendo clientes em

todo o mundo. De acordo com a empre-

sa, a nova impressora ajudou a aumentar

a precisão das cores, permitindo alta re-

sistência à tinta e repetibilidade em velo-

cidades acima do par.

"Estamos extremamente satisfeitos

com nossa decisão. Não apenas pela im-

prensa em si, mas também pela equipe

de suporte e técnicos da Screen, o que

nos dá muita confiança para o futuro '',

comentou Miguel Rainho, gerente e filho

do fundador da Etimur.

A Screen Graphic Solu-

tions Co. (SCREEN GA) con-

cluiu o desenvolvimento de

seu novo sistema de jato de

tinta Truepress Jet L350UV

SAI para impressão de eti-

quetas, que oferece repro-

dução de cores otimizada,

além de escalabilidade supe-

rior que permite uma ampla

variedade de respostas às

necessidades do mercado. A

SCREEN GA planeja lançar o

sistema em todo o mundo a

partir de janeiro de 2020 e es-

tará disponível em uma varie-

dade de quatro modelos que

podem ser selecionados com

base no ambiente de pro-

dução.

A empresa equipou o

Truepress Jet L350UV SAI

com espaços adicionais para

a montagem de cabeçotes de

impressão a jato de tinta. Isso

significa que, junto com C, M,

Y, K, ele pode ser carregado

com tintas brancas, laranja e

azuis para atingir um total de

sete cores. O sistema

também inclui tecnologias

proprietárias de gerencia-

mento de cores desenvolvi-

das em colaboração com a

CGS Publishing Technolo-

gies International GmbH da

Alemanha.

O modelo Z star oferece

velocidades de impressão de

até 80 metros por minuto, ga-

rantindo qualidade e produti-

vidade excepcionais. O mo-

delo Z high-end é comple-

mentado por um modelo bá-

sico com custos de instalação

reduzidos (E), um modelo

padrão (S) e um modelo es-

pecífico para etiquetas de ali-

mentos (LM). Cada um des-

ses quatro sistemas pode ser

atualizado no local com cores

adicionais.

O EFI Nozomi C18000
obtém a certificação

Fogra
O Dr. Andreas Kraushaar, chefe do

departamento de pré-impressão do Ins-

tituto de Pesquisa Fogra de Tecnolo-

gias de Mídia, certificou a impressora

digital de passagem única EFI ™ Nozo-

mi C18000 da Electronics For Imaging,

Inc. como compatível com a Fogra. A

impressora de alta velocidade, passa-

gem única, com impressão direta no pa-

pelão, passou no controle de impressão

digital da Fogra, o chamado Teste de

Impressão Digital Padrão Padrão do

Processo Fogra, tornando-se a primeira

impressora digital a alcançar esse su-

cesso.

Este teste oferece aos fabricantes de

embalagens uma garantia adicional em

termos de alcance, fidelidade, precisão e

repetibilidade.
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Fernando Tordo (gerente de vendas da Screen Iberia), Miguel Rainho (Etimur), Akihiro Fuji
(presidente da Screen Europe), Yukiyoshi (vice-presidente da Screen Europe, Packaging and
Labels Screen)

A Etimur investiu em uma
Truepress Jet L350UV + LM

Screen desenvolve uma nova impressora digital de etiquetas
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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-
nente-chave 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
on-line 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 on-line 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 on-line
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 pré-impressão 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 tudo-em-um 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 on-line 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 pré-impressão
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 on-line. 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 on-line. 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 pré-impressão
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 pré-impressão 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. Off-line
e on-line estão cada vez mais
misturados. Hoje, a indústria,
o varejo físico e os players
on-line 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 on-line.

Os códigos impressos e serializados permitem 

rastrear a embalagem, mas também verificá-la. 

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.
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Por que o hot stamping ajuda
a aprimorar as embalagens?

Por: BOBST

D
iferenciação. É o
que todo proprietá-
rio de marca dese-
ja para seu produ-
to, mas em um

mercado cada vez mais movi-
mentado não é uma tarefa fá-
cil. Os donos das marcas sa-
bem que a embalagem é o
principal elemento de diferen-
ciação nas prateleiras das lo-
jas e que o uso de técnicas es-
peciais de acabamento - como
hot stamping e gravação tér-
mica - pode fazer com que seu
produto se destaque dos de-
mais e oferecer aos consumi-
dores um atalho visual para a
qualidade do que está dentro .

A estampagem a quente é
um processo que utiliza calor e
pressão para aplicar faixas ou
hologramas de metal a mate-
riais como papel leve, papelão
compacto, papelão retrátil,
plástico e papelão ondulado.
O termo estampagem a quen-
te pode abranger estampa-
gem a quente simples, estam-
pagem profunda ou estampa-
gem combinada com estam-
pagem, aplicação de hologra-
mas e faixas holográficas ou
estampagem combinada com
gravura micro e estrutural. Ou-
ro e prata são as cores mais
usadas para bandas, mas
uma grande variedade de ban-
das coloridas está disponível.

APLICAÇÃO EM DIFERENTES

SETORES

O hot stamping é usado
em uma ampla variedade de
setores industriais, mas princi-
palmente no setor de alimen-
tos e bebidas (especialmente
em confeitaria - como no caso
de chocolate premium - garra-
fas e bebidas espirituosas e
outros alimentos premium),
cosméticos, eletrônicos, no-
tas, negócios cartões, cartões

e criações artísticas.
Não há dúvida sobre o va-

lor da ornamentação, como
estampagem a quente. De
acordo com um estudo da Foil
& Specialty Effects Associa-
tion (FSEA), hot stamping e
outras melhorias semelhantes
na embalagem do produto po-
dem ajudar a capturar a
atenção dos consumidores
mais rapidamente e mantê-la
por mais tempo do que a em-
balagem normal. Outro estudo
sobre embalagens descartá-
veis de café em unidades re-
velou que a embalagem de
faixa de ouro atraiu a atenção
dos participantes do estudo
2,5 vezes mais rápido que a
embalagem de controle.

Mas não se trata apenas
de aparência. O hot stamping
também é usado por suas pro-
priedades antifalsificação, es-
pecialmente no setor far-
macêutico e em tecnologias
como telefonia móvel.

O SELO DE SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade está se
tornando uma prioridade cres-

cente para os proprietários de
marcas e é ela própria um ele-
mento diferenciador. Muitos
consideram que as embala-
gens que utilizam bandas não
são recicláveis e, portanto,
não são sustentáveis, mas um
estudo da FSEA sobre a ca-
pacidade de reciclagem e a
repulpabilidade de materiais e
papelão decorados com ban-
das validou a capacidade de
reciclagem dos produtos de
papel decorados por proces-
sos convencionais de estam-
pagem a quente.

Além disso, o estudo reve-
lou que os produtos decora-
dos com estampagem a quen-
te ou a frio não causariam pro-
blemas que impediam que
produtos de papel decorados
fossem adequados para reci-
clagem.

COMO ESTÁ EVOLUINDO A

ESTAMPAGEM A QUENTE?

A estampagem a quente
está presente de uma forma ou
de outra há mais de 100 anos.
O processo em si não mudou
drasticamente naquele tempo,

mas a tecnologia está evoluin-
do e proporcionando maior efi-
ciência aos fabricantes.

Uma máquina de estam-
pagem a quente pode estar
offline como uma máquina
autônoma ou alinhada com
uma impressora e / ou outras
unidades. Embora eles sejam
essencialmente alimentados
com folhas, algumas prensas
quentes de alta velocidade
são alimentadas com bandas.
De uma maneira ou de outra,
sistemas sofisticados de ma-
nuseio são necessários para
posicionar o substrato e a fai-
xa entre o clichê ou o cilindro
que contém as matrizes e
suas contrapartes.

Nesse sentido, o Bobst Po-
wer Register 2 oferece um re-
gistro de impressão em banda
perfeito no Masterfoil 106 PR,
um hot stamper da Bobst ca-
paz de oferecer a mais alta
qualidade. Ele também incor-
pora funções inteligentes, co-
mo um movimento da barra
transversal inferior por meio
de uma câmera que permite
impressões mais longas e
uma melhor qualidade do
processo da banda ou um
sistema de rebobinagem que
permite alterar as bandas
simplesmente pressionando
um botão.

CONCLUSÃO

Embora a estampagem a
quente não seja a única ma-
neira de diferenciar embala-
gens - estampagem a frio,
vernizes e tintas metálicas
são apenas três exemplos de
outras possibilidades de apri-
moramento visual - é um se-
tor em expansão que veio pa-
ra ficar. Fácil de aplicar, o
efeito sempre chamará a
atenção para a embalagem e
oferecerá um atalho visual
para a qualidade do produto
interno.
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A
Contiweb, através
de seu CEO, Rut-
ger Jansen, apre-
sentou oficialmen-
te um rotativo para

embalagens flexíveis com
corpos de impressão offset
de formato variável e um cor-
po de impressão que pode al-
ternar entre impressão fle-
xográfica e impressão offset.

Embora já existam algu-
mas máquinas instaladas em
todo o mundo, a máquina de-
senvolvida pela DG press,
com mais de 25 anos de ex-
periência na design, fabri-
cação e assistência de má-
quinas de impressão offset
para embalagens, empresa
que posteriormente foi adqui-
rida pela Contiweb.

A máquina de demons-
tração, configurada com sete
unidades de offset UV e uma
unidade de flexografia para
tintas à base de solvente ou
água e tintas UV.

O formato variável é obti-
do através da substituição si-
multânea da placa e dos cilin-
dros de manta, permitindo
qualquer faixa de formato en-
tre 406-762 mm. Com uma
largura de banda que, depen-
dendo do modelo, pode exce-
der um pouco o medidor e
uma velocidade de im-
pressão de 400 m / min.

A máquina de demons-
tração, configurada com sete
unidades de offset UV e uma
unidade de flexografia para
tintas à base de solvente ou à
base de água e tintas UV,

A tecnologia Thallo ofere-
ce qualidade de impressão e
cor previsível, estável e re-
produzível, com base em
padrões independentes e in-
ternacionalmente, como ISO-
12647 e ISO 15339.

A impressão offset com
tintas EB / UV provou ser

uma solução eficaz e com-
provada para todos os con-
versores na indústria de ali-
mentos, com uma ampla va-
riedade de produtos químicos
(tintas e vernizes / vernizes) e
soluções de cura disponíveis.

O Contiweb Thallo reduz
os tempos de troca de trabal-

ho e é projetado para produ-
zir pequenas tiragens rapida-
mente. Além disso, as tintas
sem solvente garantem uma
pegada de carbono mínima
pela impressora.

Durante a apresentação,
Sean Smyth, analista de im-
pressão e embalagem, falou

sobre o crescimento de em-
balagens flexíveis e novos
designs de produtos atual-
mente feitos de plástico que
serão embalagens flexíveis
no futuro. Garantindo em
2050 que haverá mais plásti-
co no mar do que peixe.

A Contiweb está presente
no mercado europeu e norte-
americano, principalmente e
muito notável nos mercados
da Ásia, Pacífico, África do
Sul e América do Sul.

Fundada em 1978, no ano
passado, completou quarenta
anos, durante esse período,
adquiriu a Stork. A Heidelberg
comprou em 1995 e vendeu
para a Goss International em
2004. Em 2011, comprei o
VITS, para 2018, coincidindo
com seu 40º aniversário, tor-
nou-se uma empresa já inde-
pendente da Goss.

A Contiweb diversificou
sua oferta para incluir desen-
roladores e fornos de seca-
gem para prensas offset,
equipamentos de acabamen-
to Vits e JetWeb, equipamen-
tos auxiliares para impresso-
ras a jato de tinta e, em 2016,
adquiriu a propriedade inte-
lectual da impressora offset
Thallo. Solveta Graf é o agen-
te da Contiweb na Espanha.

Contiweb Thallo para o setor de embalagens flexíveis
com tecnologia flexográfica e offset de bobinas



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-

rias-primas 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, aperfeiçoando-os 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



www.omcsae.com


Visite-nos nas redes sociais:
facebook.com/digitalhires • twitter.com/digitalhiserv ou no nosso site: 

www.dhires.com. Dados de contacto: +34 91 440 05 62 • dhires@dhires.com

SERVIÇIO TÉCNICO E
VENDA DE PRINCIPIO AO FIM
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