
CASO DE SUCESSO

Da esquerda para a direita: Angel Cadena (Supervisor de Pré Impressão), 
Nabor Olivares (Lider de Gravação), Ing. Edmundo Pérez (Diretor 
Industrial), Shyamal Desai (Gerente de Produto para DuPont Advanced 
Printing Américas) y Graciela Tapia (Gerente de Cuentas DuPont Advanced 
Printing México)

PARCERIA E TECNOLOGIA TRABALHANDO JUNTAS
“Queremos tecnologias que mantenham a empresa pioneira e 
inovadora”. Com esta frase, o engenheiro Edmundo Pérez define a 
Multibolsas Plásticas, uma empresa com 39 anos de existencia e 
uma das líderes na conversão de embalagens plásticas flexíveis no 
México. Considerado hoje um dos parques de impressão de flexíveis 
mais completos do país, a Multibolsas pauta sua atuação pelos 
pilares de inovação, melhoria contínua de qualidade e fidelidade aos 
prazos de entrega.

Segundo Pérez, isso só é possível se o trabalho envolver todos os elos 
da cadeia de valor. “Daí nosso apreço à parceria com a DuPont na 
área de chapas. Desde sempre utilizamos os seus produtos e 
acompanhamos o caráter inovador de suas tecnologias, buscando a 
atualização contínua e a adoção de novas soluções sempre.”

Este foi o caso da adoção da plataforma de tecnologia Cyrel® EASY, 
tecnologia da DuPont já consolidada em diversas aplicações – 
embalagens flexíveis, rótulos e etiquetas, papelão ondulado e papel 
– tanto no sistema de revelação FAST (térmico) como no sistema de 

revelação solvente, em versões de chapa com superfície lisa (para 
aplicação de retículas e micro células por meio de softwares) ou com 
superfície modificada de fábrica.

A grande vantagem, como aponta Graciela Tapia, Gerente de 
Contas para DuPont Advanced Printing no México, “é que esta 
plataforma tecnológica simplifica o processo de pré-impressão ao 
construir pontos digitais, de topo plano, diretamente na chapa, 
resultando em maior produtividade e consistência na impressão 
flexográfica”. DuPont™ Cyrel® EASY já é o produto de maior 
sucesso lançado na história da marca mundialmente, reforçando o 
comprometimento da DuPont com a inovação na flexografia por 
mais de 40 anos.

E a Multibolsas vivencia este reconhecimento na prática. Segundo 
Pérez, os clientes entenderam que é possível ter trabalhos de 
altíssima qualidade impressos em flexografia. “Trabalhamos com 
dois tipos de clientes: as grandes marcas, que se preocupam muito 
com a relação de qualidade final versus preço, e os clientes médios e 
pequenos, normalmente empresas familiares, que estão abertos a 
discutir o projeto de embalagem com o convertedor, desde o início, 
a fim de chegar à melhor solução. Em ambos os casos, buscamos 
apoia-los tecnicamente mostrando a melhor metodologia de 
impressão para que juntos alcancemos os resultados esperados.”

A tecnologia Cyrel® EASY permite que a Multibolsas trabalhe com 
uma chapa performance superior, muito mais estável, mais robusta, 
mais sólida e que permite uma dose mais controlada de pressão, 
mostrando-se mais estáveis. “Hoje, nosso desafio é explorar algumas 
tramas diferentes e novos formatos para obter uma cor branca de 
melhor cobertura”, pondera Pérez.

O parque gráfico da Multibolsas é composto por quatro impressoras 
de oito cores; a instalação de uma quinta máquina já está em 
andamento. “Queremos que o mercado local e internacional saiba 
que há, no México, uma empresa que mantém investimentos 
contínuos em atualização tecnológica e melhorias.” Ele defende que 
o melhor caminho para implementar esta estratégia é o trabalho em 
parceria com os fornecedores.

MULTIBOLSAS PLÁSTICAS, DO MÉXICO, REITERA A 
IMPORTÂNCIA DA PARCERIA COM A DUPONT E OS GANHOS 
OBTIDOS COM A ADOÇÃO DA TECNOLOGIA CYREL® EASY
Segundo o porta-voz da empresa, a tecnologia está alinhada à estratégia da Multibolsas de 
oferecer embalagens flexíveis inovadoras e de altíssima qualidade, com maior agilidade.



Para obter mais informações sobre as novas chapas 
Cyrel® EASY visite www.cyrel.com.br ou ligue para 
0800 171715
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Equipamento Esko 5080 Crystal system (CDI Crystal 5080 + XPS 5080).

FORTALECENDO A CULTURA DA FLEXOGRAFIA
Desta forma, Edmundo Pérez também acha possível estar alinhado 
a uma outra grande tendência mundial: o controle de todas as 
partes do processo gráfico a partir de soluções digitais e automáticas. 
“Buscamos um fluxo inteligente de trabalho. Há um ano fizemos 
uma reengenharia na empresa para chegar ao status atual de 
repetitividade dos trabalhos, com qualidade e performance das 
chapas Cyrel® EASY.”

E completa: “Embora os clientes já tenham entendido que a 
impressão flexográfica não perde em nada para a rotogravura, 
sempre podemos melhorar e agregar valor, medindo os resultados e 
nos equipando com o que há de melhor, a partir de fortes alianças 
com fornecedores que estejam abertos a esta parceria”.

O mercado para rotogravura no México continua maior que o de 
flexografia. “Mas este cenário tende a mudar até porque as tiragens 
estão menores e as impressões em flexografia têm mostrado um 
nível de qualidade excelente e com preços competitivos”, explica 
Pérez. Ele reforça que a flexo já é usada, inclusive, em trabalhos mais 
complexos, com meio tons e altas luzes exigentes, o que, 
anteriormente, não era possível. Outra alavanca para a flexografia 
são as constantes mudanças das embalagens. Neste cenário, o 
processo flexográfico é mais flexível e ágil.

Em sua carteira de clientes usuários da flexografia, a Multibolsas 
conta com perfis de todos os tamanhos, tanto nacionais como 
multinacionais. Para estas empresas e para as pequenas e médias, a 
convertedora garante prazos rápidos de desenvolvimento de 
embalagens – saindo das tradicionais três semanas, para uma semana. 
“Por tudo isso, estamos encantados com a tecnologia Cyrel® EASY. 
Quando, há cerca de um ano e meio, decidi trazer a DuPont e sua 
tecnologia inovadora para perto da nova gestão, apostei no expertise 
desta parceria para nos ajudar a atender ao mercado de forma mais 
rápida, eficiente e inovadora, beneficiando toda a cadeia.”

Pérez completa: “Hoje, mais do que nunca, sabemos que os 
fornecedores são importantes “sócios” da Multibolsas, não apenas 
no fornecimento de tecnologias de ponta, mas também na 
atualização e reciclagem de conhecimentos de nossa equipe.”


