Desvendando
a Drupa
e os expositores precisam de um in Umafeira,ummar
tervalo de quatro anos entre uma
detecnologias,
Drupa e outra, quanto tempo n6s, jornalistas, consultores, tecnicos, opeumoceanode
radores, executivos e empresarios da
possibilidades.
industria grafica levamos para digerir a massa
AABTG
realiza de informac;:ao que nos e oferecida pela senho seminario
para ra de todas as feiras? Muitos meses, certamencome9ara te, mesmo porque a Drupa sera incontaveis veentender
o quefoi zes citada em rodas de conversa e em artigos
revistas e na internet; 1,493 brasileiros tesa Drupa2016. em
temunharam a hist6ria da 16~ edic;:aosendo es-

Texto:TaniaGalluzzi crita, e alguns deles, para a sorte daqueles que
nao puderam ir a Alemanha, estao dispostos a
falar sobre sua experiencia. Esse foi o espirito
do SeminarioP6s-Drupa-A Drupa vista pelosespecialistasda ABTG,promovido pela associac;:ao
nos dias 27, 28 e 29 de junho em seu audit6rio,

na Escola Senai Theobaldo De Nigris, em Sao
Paulo. As discuss6es foram capitaneadas por
Bruno Mortara, superintendente do ONS27,diretor tecnico da ABTGCertificadora e professor
de p6s -graduac;:aona Faculdade Senai de Tecnologia Grafica, e Bruno Cialone, tambem docente no Senai, que esta assumindo a presidencia
do Conselho Consultivo daABTG. Cerca de 250
pessoas assistiram as palestras.
O primeiro dia foi dedicado a embalagem, o
segundo ao editorial/promocional e o terceiro a
discussao de tendencias . Como sempre acontece, a feira recebeu varias alcunhas e o seminario
apontou pelo menos quatro: Drupa da embalagem, do pre-tratamento (do papel), do papelao
ondulado e Drupa do gamut estendido .
A extensa gama de soluc;:oes para atender essa necessidade, especialmente em se

tratando de tecnologias digitais, foi ressaltada
por Buno Mortara. Estavam la novas impressoras, tintas, substratos e sistemas de acabamento prontos para atender a demanda por embalagens customizadas, incluindo a impressao de
QR Code e circuitos impressos NFC. Para o nicho de embalagens flexiveis e micro-ondulado,
varios fornecedores imprimiam direto sobre
papelao e garrafas PET.
Mirando a rentabilidade, a busca por novos efeitos na impressao e no acabamento elevou o patamar dos substratos. Filmes pla sticos
hibridos, substratos metalicos e especiais chegam para criar novas oportunidades. 0 mesmo
aconteceu no campo das tintas, toners e verni zes, com tintas de secagem rapida e aderencia em diversos suportes para embalagens de
alimento e toners fosforescentes, metalicos e
brancos com alta opacidade.
Bruno Mortara viu como tecnologias ja consolidadas as maquinas impressoras digitais

formato B2 (500 mm x 707 mm), apresentadas
como prot6tipo em 2012. Como exemplo ele citou a Fujifilm J Press 720S, a HP Indigo 12000,
a Konica Minolta KM-1 e a Komori Impremia
IS29. Adaptadas para imprimir em cartao, as
novas maquinas jato de tin ta - com excec;:aoda
HP Indigo 10000 e seu upgrade,a Indigo 12000,
que usam eletrofotografia - , ajudarao a expandir o mercado, porem com a inc6gnita do custo
dos consumiveis e dos suprimentos .
Ainda em versao preliminar, estavam expostas impressoras jato de tinta formato B1(707
mm x 1.000 mm) como a Primefire 106, da Heidelberg, ea S10 formato B1, da Landa . Tanto as
digitais Bi quanto as B2 tern em comum o fato
de serem produzidas a partir da integrac;:ao de
empresas com experiencia em transporte de pa pel, como Heidelberg, Komori, Ryobi e KBA, e
de fornecedores de cabec;:otesreconhecidamente
eficientes, como HP, Kodak, Fujifilm, Konica e
Xerox (Impika). ''APrimefire e uma XL 106 com
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cabei;:otes digitais", comentou Bruno. E aqui o
destaque e o cabei;:ote Samba, da Fujifilm, usa do por pelo menos seis fabricantes, incluindo a
Landa, que conseguiu aumentar significativamente sua velocidade.
Segundo dados levantados por Bruno Mortara, mais de 500 fabricantes apresentaram solui;:oespara a conversao e embalagem. Sistemas
tradicionais e digitais estao mirando as pequenas tiragens e, e claro, os digitais tern os dados variaveis coma vantagem i'.mica. Em relai;:aoas embalagens ja esta dificil localizar a zona
de transii;:ao a partir da qua! o digital deixa de
ser eficiente economicamente e o anal6gico assume o espai;:o. No promocional/edit6rial essa
faixa e ainda mais difusa. Para Benny Landa, a
curva de rentabilidade do digital comei;:a a cair
nas tiragens pr6ximas as 1.000 c6pias, enquanto nas maquinas por ele desenvolvidas isso s6
acontece depois das 5.000 c6pias. Falando no
Steve Jobs da industria grafica, para responder a questao que esta na cabei;:a de todos - A
nanografia chegou mesmo pra valer? -, Bruno
Mortara foi logo apontando as empresas que
a Landa divulgou coma compradoras de suas
solui;:oes: Quad/Graphics e Imagine!, nos Estados Unidos, e Cimpress, Colordruck Baiersbronn e Elanders, na Europa, com neg6cios

somando US$ 511 milhoes. Para a produi;:ao
de embalagens, a Landa apresentou a NanoMetallography. Sua aplicai;:ao inicial e o enriquecimento do impresso, coma o hot-stamping.
Coube a Bruno Cialone abordar os sistemas
hibridos e anal6gicos. Ele ressaltou o apelo ecol6gico nas solui;:oes de pre-impressao, com chapas livres de qufmicos e processadoras mais
robustas. "Gente, o CtP continua al'.' Se as platesetters esta.o vivas e porque as impressoras offset tambem, e Cialone seguiu destacando algumas caracterfsticas encontradas nos novas
modelos coma a preseni;:a de densit6metros e
espectrofot6metros para leitura em linha em
todas as maquinas ea significativa redui;:ao dos
tempos de acerto, alcani;:ando a marca de tres
trocas em 10 minutos.
Para o presidente do Conselho Consultivo
daABTG, um dos movimentos mais significativos foi a juni;:ao de varios processos num mesmo
equipamento, sobretudo com o desenvolvimento de solui;:oes envolvendo duas ou mais empresas. Da parceria entre KBAe Xerox foi mostrada
a impressora que mais impactou o especialista: a KBAVariJet 106. Trata-se de uma impressora plana digital voltada ao segmento de cart6es, com formato de 40 polegadas . Ela agrega
a estrutura do offset aos cabei;:otes digitais,
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possibilita a impressao em substratos plasticos,
celul6sicos e metalizados, podendo contar com
unidade de impressao serigrafica, coldfoile facas rotativas de carte. Outra das vedetes da feira foi a Bobst, que tambem deu um passo alem
de suas fronteiras com a M6, impressora UV digital flexo focada no segmento de embalagens
alimenticias em cartao e suportes flexiveis.
A primeira noite foi encerrada com um debate entre os dais Brunos e dais convidados:
Herminia Alves de Araujo, gerente industrial da
Emibra Embalagens, e Ricardo Minoru, consultor daABTG e socio da Bytes&Types. A conversa
girou sabre os sistemas de acabamento para embalagens, com a constatai;:ao do au men to da velocidade das linhas de fechamento de cartuchos,
com modelos tao rapidos quanta as impressoras,
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e da apresentai;:ao de m6dulos de p6s-impressao
para serem acoplados as impressoras digitais.
No dia 28, Mortara e Cialone abordaram
os mesmos temas, contudo com o vies dos segmentos editorial e promocional. 0 ultimo dia
foi reservado ao debate. Mais uma vez os Brunos iniciaram os trabalhos, pontuando inovai;:oescoma a expansao das tintas base agua (inclusive nos equipamentos Landa), a cura EB
(electron beam) com unidades que podem ser
acopladas as impressoras e a preseni;:a de pretratamento nas maquinas digitais jato de tinta
aplicado apenas nas areas a serem impressas.
0 gamut expandido estava tanto nos processos
convencionais quanta nos digitais.
Para finalizar o seminario, a ABTG convidou Jefferson Zompero, instrutor da Senai

MiguelTroccoli,da PTCGraphicSystems

Para procurar entender a feira do ponto de
vista de quern tern o poder de decidir ou de
influirna compra de equipamentos, conversamos com dois graficos:o empresario Leonardo
Guimaraes Ferreira,da LisGrafica,e o gerente
industrial HermfnioAlvesde Araujo,da Emibra
Embalagens. Ambos foram aAlemanha sem a
inteni;:aode colocar a mao no bolso, mas com
muita disposii;:aopara identificar os caminhos
do setor. "t minha quarta Drupa consecutiva
e foi a principal dos ultimas tempos, um divisor de aguas. Voltei com a sensai;:aode que
tenho de fechar minha empresa e abrir uma
nova", disse Leonardo, categ6rico. 0 motivo
ea "revolui;:aodigital". "A ultima revolui;:aofoi
na pre-impressao e essa sera ainda maior, nao
s6 com relai;:aoa tecnologia, mas tambem no
que diz respeito a postura das graficas frente
ao cliente. Tudo muda a partir do que vimos la."
0 gerente industrial da Emibra tinha um
foco especffico: produtividade. "Estamos implantando o sistema Lean de produi;:ao,buscando elevar a agilidade de nossos processos,
e fomos em busca de maquinas com setup
abaixo de 10 minutos, independente da tecnologia." No tocante a impressao Hermfnioficou
satisfeito. Ja na p6s-impressao ... "A evolui;:ao
da impressao contrastou com o que vimos no
acabamento, principalmente no carte e vinco."
Theobaldo De Nigris, Miguel Troccoli, gerente
gera l da PTC, Hamilton Costa, consultor, e Reinaldo Espinosa, diretor de Relai;:oesInstitucionais da Abigraf. "Lembro que ha quatro anos,
nesse mesmo p6s-Drupa, chegou-se a questionar se haveria outra Drupa. A edii;:aodeste ano

RicardoMinoruHorie,daBytes& Bytes

foi diferente, vibrante, mostrando uma industria vigorosa, descobrindo novas possibilidades e capaz de oferecer ao segmento grafico a
chance de produzir itens ainda mais relevantes. Sai otimista", afirmou Hamilton Costa.
Na visa.a de Reinaldo Espino sa, a feira alema
mostrou que a industria grafica nao vai morrer, porem definitivamente nao sera a mesma. "Muito se fala da internet das coisas. Para
mim estamos comei;:ando a viver a impressao
das coisas", numa clara referenda a impressao
direta em suportes nao convencionais e a impressao 30. Ja Miguel Troccoli falou com humor
do propalado fim do offset. "Nos brasileiros somos um tanto desequilibrados. Por conta da invasao do offset no Brasil nas decadas de 1970
e 1980, s6 pensamos nele. Mas vou dizer para
voces, existe vida inteligente alem do offset .
Ele nao esta indo mal, s6 esta mudando'.'
0 even to foi patrocinado pela Canon, representada por Aloysia Martins, gerente comercial
responsavel pela linha de alto volume, e Fabiano
f:.'
Peres, superv isor de canais de venda .
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