Apresentar, conter e proteger! Valores chaves
para o sucesso em um mercado competitivo.
a implementar e apresentar a plataforma de placas DuPont™
Cyrel® EASY. Graças ao processamento sem solvente, a Folmex
conseguiu eliminar não só o uso do produto químico, mas
também reduzir drasticamente o tempo de gravação das placas,
algo muito valorizado pelos convertedores. Nos últimos anos,
em conjunto com a DuPont, a Folmex investiu na otimização
e aquisição de fluxos completos de equipamentos de
processamento Cyrel® FAST, começando com o a unidade 1000
TD seguido pelo FAST 4260 e hoje eles utilizando a tecnologia
mais recente, o DuPont™ Cyrel® FAST 2000TD.

Desafios
A Folmex é reconhecida pela qualidade do trabalho que
entrega aos donos de marca, desde a pré-impressão até a
impressão e acabamento. “O desafio de captar a atenção
do consumidor é cada vez mais complexo. Na verdade,
as necessidades e gostos de cada segmento de consumo
estão em constante mudança em um mercado altamente
competitivo e promocional, o que obrigou as marcas
a diversificarem seu portfólio em termos de formatos,
tamanhos e versões de embalagens”.

A Folmex, com 54 anos de experiência no mercado mexicano,
atua em conjunto com 70 marcas, em suas mais de 300
representações, entregando mais de 2 milhões de embalagens
por ano e se tornando uma das maiores fabricantes de
embalagens flexíveis do país. Com a DuPont desde 1985 (35
anos), a Folmex atende o mercado de cuidados pessoais,
cuidados domésticos, alimentos, bebidas e pet food.

“Na Folmex consideramos
que a estratégia ideal
para superar esses
obstáculos é através
da ‘Inovação Flexível’:
nosso compromisso
em trabalhar de forma
aberta, em um ambiente
colaborativo e com um firme compromisso de propor
soluções de embalagens flexíveis que sejam comercializáveis
e que permitam ao cliente estar um passo à frente de sua
concorrência “, mencionou o Diretor de Operações da Folmex.

Num mercado tão competitivo, a Folmex não só enfrentou o
desafio de responder às necessidades dos clientes, relacionadas
com qualidade e prazos de entrega, mas também de captar
a atenção dos consumidores, apresentando aos seus clientes
soluções de embalagens inovadoras que valorizam o produto, e
que diferenciam a marca. Seguindo esse objetivo e conhecendo
os desejos dos donos de marca, foi um dos primeiros
convertedores da América Latina a adotar o sistema DuPont™
Cyrel® FAST como seu fluxo de trabalho e um dos primeiros

Ainda competindo com processos de impressão em
rotogravura e analisando trabalhos de impressão flexográfica,
a Folmex descobriu que poderia melhorar a cobertura de
sólidos e o contraste da imagem nas áreas de luz e sombra
para cores mais vivas. Necessidades estas que requerem
extrema qualidade nos mais complexos degradês. Para isso,
eles precisaram escolher um método de ponto digital plano:
e a Folmex escolheu DuPont ™ Cyrel® EASY FAST, migrando
seus trabalhos 100% para esta tecnologia.

História

Apresentar, conter e proteger! Valores chaves para
o sucesso em um mercado competitivo.
Solução
Uma das estratégias que a Folmex vem implementando se
concentra na padronização dos processos da máquina e na
mudança para um fluxo de trabalho unificado de suas matrizes,
que fornece qualidade uniforme aos diversos trabalhos
divididos na fábrica, aliado a um tempo de resposta mais rápido,
menores custos operacionais e menos requisitos de suporte.
Assim como maior densidade de cor e menor ganho de ponto,
que foi alcançado com DuPont™ Cyrel® EASY, uma plataforma
de tecnologia que simplifica o processo de pré-impressão
através da construção de pontos planos diretamente na chapa,
resultando em maior produtividade e consistência, oferecendo
alta transferência de tinta e cores muito mais vibrantes.

FOCADO NO QUE IMPORTA.
DUPONT™ CYREL® FAST
Sistema de Processamento Térmico

Resultados
“Com a introdução da tecnologia DuPont™ Cyrel® FAST
pudemos melhorar nossos fluxos de produtividade,
permitindo-nos melhorar os prazos de entrega aos nossos
clientes, sempre mantendo a consistência na impressão e
preservando nossos principais valores: Apresentar, conter e
proteger! “ comentou seu diretor de operações.
Maior qualidade de imagem, imagens e reflexos mais
brilhantes, maior intensidade de cor e excelente resolução
são possíveis com as placas DuPont™ Cyrel® EASY e o fluxo do
equipamento de processamento Cyrel® FAST 2000TD.
Na edição de 2020 do Prêmio de Qualidade em Flexografia da
FTA, a Associação Técnica Flexográfica dos Estados Unidos, a
Folmex recebeu quatro prêmios de Excelência em Flexografia.
Essas embalagens foram impressas com a tecnologia DuPont™
Cyrel® EASY FAST, que agrega qualidade, produtividade e
sustentabilidade à impressão flexográfica.
Para obter informações adicionais sobre DuPont™ Cyrel® EASY
e DuPont™ Cyrel® FAST 2000TD, visite cyrel.com ou entre em
contato com seu representante de vendas.
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