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Descobrir e
implementar

novas
formas de
negócio na

gráfica

Agora é hora de evoluir!

4ª Jornada Técnica  Luso-Espanhola

Quinta-feira, 21 maio de 2015. Lisboa

� A 4ª Jornada Técnica tem início às
10h e termina às 18h.

� O preço da participação é de 30 € e
inclui todas as conferências, almoço
e coffee break.

� Inscrição: enviar email para
laprensa@laprensa.com.pt ou
através do site www.laprensa.com.pt

ORGANIZAÇÃO

COLABORAÇÃO
www.laprensa.com.pt

Grupo 1 Novos  ambientes de  impressão
� Embalagem
� Flexografia
� Etiquetas
� Acabamento digital

Grupo 2 Novos horizontes na impressão digital
� Impressão digital comercial
� Impressão digital de grande formato
� Impressão digital documental
� Impressão digital de dados variáveis
� Impressão digital têxtil

Grupo 3 Design e criatividade

Grupo 4 Gestão Empresarial: ferramentas para melhorar
� ERP
� Produção e Comercialização na indústria de impressão
� Certificados e normas gráficas
� Web to print

Temas da Jornada Técnica
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PRO 1060L
-- Konica Minolta inaugura escritório em
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-- Kalunga lança gráfica rápida Kalunga
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1212 Comunicação Multicanal Integrada:
Através de uma plataforma única
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-- Mimaki: tintas certificadas
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Valdir Filho, palestra para
alunos do SENAI Barueri

Valdir Filho, diretor comercial da Ecalc Software,
participou no evento voltado aos alunos do SENAI
Barueri. Cerca de 150 estudantes dos diversos cur-
sos da instituição participaram da palestra, que
aconteceu no grande auditório da escola. 

À frente do setor comercial da Ecalc, uma em-
presa de tecnologia nacional que atua no segmento
gráfico, Valdir contou sua trajetória profissional aos
estudantes, falou sobre comprometimento, profissio-
nalismo e dedicação, tudo ilustrado com situações
práticas e reais do seu cotidiano. 

A
Lamiprint Acabamentos Gráfi-
cos prepara-se para ingressar
em uma nova fase de cresci-
mento e de novos negócios.

O novo ciclo, inaugurado com a
mudança da gráfica para uma nova se-
de de 2600 m2 em Itapevi, passa não
somente pela renovação de infraestru-
tura e parque gráfico, como também
pela expansão das unidades de negó-
cios da empresa - além dos tradicionais
segmentos de serigrafia e laminação, a
Lamiprint passou pela implantação de
novos processos, como Hot Stamping,
Gofragem e Empastamento Cartão-
Cartão, atendendo com igual sucesso
os segmentos editorial, comercial e de
embalagens. 

Como característica marcante des-
sa nova fase está, ainda, o investimen-
to na renovação e atualização dos sis-
temas de gestão da gráfica, que abran-
ge os processos administrativos, orça-
mentários, produtivos e financeiros.
Usuária dos sistemas Ecalc Software
há quase cinco anos, a Lamiprint apos-
tou novamente na tecnologia da desen-
volvedora brasileira de softwares de
gestão para alicerçar seu novo ciclo. 

Povareskim anuncia
nova estratégia de

negócio e solidifica
sua marca

A Povareskim Color Consulting
inicia 2015 com várias novidades. A
empresa, que possui longa atuação
no segmento de consultoria e comer-
cialização de softwares de pré-im-
pressão para a área gráfica, princi-
palmente, no quesito gerenciamento
de cores, está lançando uma nova
estratégia de atuação no mercado.

A partir deste ano, a Povareskim
passa a atuar como distribuidora de
softwares, cadastrando revendas au-
torizadas para a comercialização dos
produtos no mercado. As revendas
devem consultar a Povareskim para
realizar o cadastro e, assim, se tor-
nar uma revenda autorizada. Outra
mudança importante é que a empre-
sa não comercializará mais supri-
mentos.

Paralelamente à distribuição e ca-
dastramento de revendas, a empre-
sa prosseguirá prestando suporte
técnico às bases instaladas, bem co-
mo investindo em novas pesquisas e
desenvolvimentos de aplicativos. 

Entre o portfólio de soluções trazi-
das ao mercado pela Povareskim, e
que passam a estar disponíveis por
meio da atuação das revendas, está
o Chromedot em suas várias
versões, incluindo Flexo Pack (pro-
vas para flexografia), Starplate (sis-
tema de impressão e geração de fil-
me para Flexo com inkjet), RIP
SmartScreen (sistema de retícula pa-
ra flexo), (Maxpro sistema de finali-
zação de Embalagens e imposição),
RIP Shiraz (sistema de rasterização
para o segmento têxtil, prova de cor
e fine art), soluções Alwan Color e
PressSign. 

A Povareskim também anuncia a
abertura de uma nova sede na Rua
Maurício de Lacerda, Bairro São Ju-
das, São Paulo. 

Lamiprint destaca nova fase

com soluções de gestão Ecalc
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Enfocus PitStop 13
chega ao Brasil 
A Starlaser anunciou que o novo

Enfocus PitStop 13, é comercializa-
do mundialmente desde abril.

O aplicativo representa a nova
geração da linha de ferramentas pa-
ra conversão e validação de PDF
certificados para uso em Artes Gráfi-
cas que, como novidade, traz, na
versão 13, a possibilidade de se tra-
balhar com mais itens automatiza-
dos de preflight (verificação) e,
também, gerenciar automaticamen-
te áreas de sangria através do Bleed
Action (acrescentar ação de san-
gria), que permite que a sangria seja
gerada mesmo se não existir no ar-
quivo original. 

Outra inovação é a possibilidade
de customizar o idioma e o conteúdo
das mensagens de erro no relatório
de verificação - inclusive, optando
por idiomas em que o software ainda
não foi disponibilizado. 

Agfa promove palestra sobre tendências
do mercado gráfico em Aracaju

A Bytes &
Types, com
apoio da Ko-
dak, reali-
zará no dia
27 de junho, um curso práti-
co sobre Imposição de pági-
nas com o Preps.

O curso, que acontecerá
no Espaço Acctiva - Av.
Paulista, 1159 -, tem como
objetivo mostrar os recur-
sos e apresentar dicas práti-
cas do Kodak Preps para
fazer imposições de pági-
nas e/ou repetições de la-

youts de for-
ma manual
ou automati-
zada, tendo
como públi-

co-alvo profissionais de pré-
impressão, diagramadores
e arte-finalistas de gráficas.

A instrutora deste trei-
namento é a Ana Cristina
Pedrozo Oliveira, publicitá-
ria, designer e que, atual-
mente, trabalha no departa-
mento de pré-impressão no
Senai "Theobaldo De Ni-
gris". 

Interatividade e
durabilidade com a

lousa digital Boardpro

DVT 4 touch
A AKAD amplia sua linha de lou-

sas digitais com a Boardpro DVT 4
touch 80". Dotada de 7 teclas de
atalho ou "virtual hotkeys" em cada
lado da tela, permite a interação si-
multânea de usuários captando ao
mesmo tempo até 4 toques dos
usuários. Pode-se usar os dedos ou
canetas de ponta cega para digital-
mente escrever e apagar, e ainda
desempenhar funções de mouse e
manipular digitalmente objetos. Isso
acontece graças ao sistema de re-
conhecimento múltiplo de toques,
que facilita a operação desse equi-
pamento.

Ricoh adquire PTI Marketing Technologies
A Ricoh Company Ltd. Anunciou a aquisição da PTI Marketing Technologies,

fabricante do software de serviço SaaS para gestão de ativos e soluções de mar-
keting. Dessa forma, as empresas prosseguirão, em parceria, desenvolvendo no-
vas ferramentas de gestão para ajudar gráficas a criarem estratégias multicanais.

A PTI prosseguirá operando com sua marca e estrutura, mantendo sua sede
em Solana Beach, Califórnia e suas fábricas em Chicago. 

A aquisição da PTI complementa o anúncio, realizado em 2013, da parceria
estratégica com a Avanti Computer Systems, integrando os sistemas de gestão e
informação da Ricoh.

A Agfa promoveu no início de março a
palestra "Novidades e Tendências para o
Mercado Gráfico" na cidade de Aracaju
(SE). O evento, realizado em parceria
com a Abigraf Sergipe, visou integrar o
setor e reuniu cerca de 50 empresários e
profissionais da área.

O palestrante foi Marcelo Moraes,

consultor de negócios da Região Nordes-
te da Agfa Graphics do Brasil. Os princi-
pais pontos abordados foram as soluções
de softwares, CTPs e chapas que a Agfa
desenvolve atualmente, além das oportu-
nidades presentes na impressão digital,
setor que vem crescendo com força no
país.

Bytes & Types realiza curso de Preps

6
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Q
uando se visita um
empresa é muito
freqüente ver desor-
dem. Salvo ex-

ceções, somente se organiza
a oficina quando vem uma vi-
sita importante e à qual se
quer dar uma boa impressão.
Lamentavelmente,  depois
que a visita se vai, tudo volta
a ser como era antes. Definiti-
vamente,  estamos relativa-
mente acostumados a trabal-
har em locais nos quais a su-
jeira e a falta de organização
são  uma constante.

Esta situação pode ser
conseqüência das características pró-
prias  de nosso negócio: pressa, exe-
cução dos trabalhos de acordo com os
pedidos (sempre diferentes), dentro de
um entorno industrial e,  chegamos às "
artes" gráficas, onde o artista (e suas ex-
centricidades) somente  estão acima dos
processos.

A questão é que, se temos uma ofici-
na desorganizada e suja, perdemos mui-
tas oportunidades de melhora. As con-
seqüências negativas desta situação
são:
� Numerosas perdas de tempo por de-

moras na produção.
� Avarias  mais frequentes nas máqui-

nas e difíceis de reparar.
� Buscas constantes de documentos,

materiais, etc.
� Maior riscos de acidentes.
� Baixa motivação dos empregados.

Em continuação, passo a   enumerar,
segundo minha opinião, as quatro
razões  pelas quais vale a pena  manter
a ordem e a limpeza na oficina:

1. COERÊNCIA. 
Quando tudo está sujo e caótico co-

municamos subliminarmente a nossos
clientes que não estamos muito interes-
sados  em cuidar dos pequenos detalhes

das coisas. O cliente, muito
facilmente, pode pensar : " e
com meu trabalho...serão
igualmente descuidados e
os  deixarão como suas ins-
talações? "  

2. INEFICIÊNCIA. 
Quer dizer, desperdício.

Se passa muito tempo pro-
curando elementos extravia-
dos  durante o curso de pro-
dução (ferramentas, docu-
mentos ,consumíveis, etc).
Dedicamos muitos recursos
a coisas que não somam va-
lor ao nosso trabalho.

3. PERIGO. 
Se tudo  se encontra coberto por uma

capa de poeira e sujeira, as irregularida-
des técnicas das máquinas ficam camu-
fladas, com conseqüentes riscos de ava-
rias e acidentes. Além disso, solucionar
uma avaria será mais  trabalhoso e  arris-
cado.

4. MOTIVAÇÃO. 
Não se pode manter as pessoas mo-

tivadas quando um dos elementos do
seu estado de ânimo  está descuidado.
Os fatores higiênicos são fundamentais
para manter o pessoal receptivo e  proa-
tivo para a melhoria contínua. É muito
difícil exercer uma liderança  forte se os
operários tem que trabalhar em con-
dições lamentáveis de sujeira e desor-
dem.

Não é casualidade que dentro do en-
torno do Lean Printing tenha um lugar
para cada coisa  e que este lugar seja um
dos pilares fundamentais, sustentando o
restante das disciplinas que nos levarão
ao caminho da excelência  industrial. Por
conseguinte, o primeiro objetivo de um
Lean Printer  deveria ser conseguir um
espaço de trabalho adequado para facili-
tar a eficácia e a eficiência de nossos
processos. 

Esta meta se consegue basicamente
trabalhando três aspectos:

1. Liderando com exemplo -  além
de convencer aos demais, devemos de-
monstrar com símbolos    visíveis que
nós também acreditamos. Não podemos
exigir  que se mantenha tudo organizado
e ao mesmo tempo ter nosso espaço fei-
to um desastre.

2. Dando formação - Aprende-se a
ser organizado. A técnica e a metodolo-
gia dos 5S (cinco S) tem que ser uma
ação formativa dentro do plano de for-
mação da empresa.

3. Alocar recursos - para se conse-
guir uma oficina limpa tem que fornecer
tempo e meios materiais aos operários.
Se não encaixamos os processos de lim-
peza   no plano de produção, não pode-
mos nos frustrar por não conseguirmos o
resultados desejado.

Em definitivo, nosso desafio seria
conseguir um espaço de trabalho similar
ao das cozinhas dos restaurantes com
várias estrelas Michelin. Ao final  de cada
jornada, todos os empregados do restau-
rante passam tempo limpando e colo-
cando cada utensílio em seu lugar.

José Antonio Martínez

Diretor de Produção da
Aries Innovación

Gráfica 

(blog: www.lean2win.com)

O primeiro objetivo 
de um Lean Printer 

deveria ser
conseguir um espaço 

de trabalho adequado 
para facilitar a eficácia

e a eficiência 
de nossos processos. 

A importância de manter 
uma oficina limpa e organizada
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Sob o slogan "Winning
Around the World" (Vencen-
do ao redor do mundo), a Ko-
dak realizou, ao redor de paí-
ses da América Latina, a
edição 2015 de seu Kick Off
Meeting, que reuniu revende-
dores e representantes nas
cidades de Puerto Vallarta
(México), Miami (EUA), São
Paulo (Brasil) e Buenos Aires

(Argentina). O objetivo foi
apresentar e alinhar estraté-
gias para o caminho de su-
cesso da Kodak na região. 

Cada sessão do Kick Off
Meeting contou com uma
agenda padronizada: dois
dias de apresentações, e um
dia dedicado a um encontro
com canais e parceiros de
vendas, durante o qual eram

debatidas as metas para
2015. 

Na abertura dos eventos,
Luis Medina, diretor geral da
Kodak para América Latina,
apresentou Lois Lebegue, di-
retor da Região denominada
ALMA e vice-presidente da
Kodak, e explicou a nova es-
trutura organizacional da em-
presa no mundo: ALMA (que

congrega países da Ásia,
América Latina, Oriente Mé-
dio e África) e EUCAN (Euro-
pa, EUA, Canadá, Austrália e
Nova Zelândia), de modo a
melhor atender os clientes de
cada uma dessas regiões e
promover o crescimento dos
negócios em todo o mundo,
compartilhando conhecimen-
to e recursos. 

A Graphic Users' Association
(GUA) anunciou que estão abertas as
inscrições para sua GUA Conference
2015, que acontecerá de 31 de maio a
4 de junho.

O evento marca a comemoração
do 20º aniversário da conferência, de-
dicada a mostrar a usuários das tecno-
logias Kodak como aproveitar ao máxi-
mo seus investimentos, realizar novos
negócios e inovar. 

Contando com participantes de to-
do o mundo, a GUA 2015 oferece in-
formação, educação e ferramentas ne-
cessárias para atingir o sucesso na
indústria de comunicação gráfica. O
tema "Pense além" foi escolhido para
que os participantes do GUA Confe-
rence 2015 possam vislumbrar novas
formas de trabalhar e incrementar sua
produtividade, transformando os méto-
dos tradicionais de seus negócios

AsphaltArt designa
PrinLAT representante 

a América Latina

AsphaltArt, fabricante líder na fabri-
cação de materiais de impressão para
revestimento de superfícies tem o pra-
zer de anunciar a sua expansão e acor-
do de distribuição para a América Latina
estratégica através PrintLAT que expe-
rimentam juntamente com mais de 20
anos ter experiência comprovada em
mercados offset e impressão digital.

América Latina sedia Kodak Kick Off Meetings em 2015

Graphic Users' Association celebra 
20º aniversário da GUA Conference



Feira-congresso training  2015Feira-congresso training  2015
22 e 23 de outubro de 2015  

Museu Ferroviário de Madrid 
Estação de Delicias

Pº. de las Delicias, 61 
28045 Madrid 

Salão das tecnologias de gestão e impressão
de documentos e equipamentos periféricos

EXPOenvíenEXPOenvíen
Feira-Congresso do Mailing, Billing, Transpromo,

Manipulado, acabamentos, Marketing Direto,
Gestão e Impressão de Documentos

INFORMAÇÕES E RESERVAS
Tlf.: +34 91 309 65 20 - expoenvien@alborum.es - expoprint@alborum.es

www.expoenvien.com - www.expoprint.es

Novas soluções de negócio para as gráficas
Tecnologia, máquinas, produtos, serviços ...
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A besserdruck, empresa
especializada no serviço de
suporte técnico e comerciali-
zação de acessórios e peças
para offset plana e rotativa,
anunciou plano para intensifi-
car o fornecimento dos produ-
tos da PRI - Divisão da Prin-
ting Research, Dallas (EUA). 

A empresa já comerciali-

za a manta Super Blue 2 e
as mantas de transferência
para impressoras Heidel-
berg. E, segundo Leonardo
Intrieri, sócio-diretor da bes-
serdruck, novos modelos
de mantas também pas-
sarão a ser comercializa-
dos, em breve, no mercado
nacional.  

Viacolor solução 
de vinco Morgana

Autocreaser PRO 50
Viacolor, sediada em Porto Alegre (RS),

também mantém equipamentos de acaba-
mento de alto nível, entre laminadoras,
equipamentos de corte, recorte, gravação,
entre outros. E, no segmento de vinco, Lu-
ciano optou por investir na linha Morgana,
particularmente, no modelo Autocreaser
PRO 50.

Besserdruck intensifica comercialização das mantas PRI no Brasil

F
undada em outubro
de 2014 por Ivan
Grangeiro e sua só-
cia, Adriana Souza, o

projeto da Global Label ba-
seou-se na experiência de
mercado que Ivan acumulou
em quase 20 anos de trabal-
ho em empresas de Flexo-
grafia. 

A primeira máquina a ser
adquirida foi uma  FIT de Eti-
rama.

Entre as suas caracterís-
ticas, também está o siste-
ma de afastamento pneumá-
t ico dos ci l indros porta-
clichê, alinhador de bordas
eletrônico com sensor ul-

trassônico, mesa de emen-
da rápida de material e con-
trole de tensão automático
que assegura estabilidade e

qualidade de impressão.
Permite, ainda, aplicação de
cold stamping e laminação
UV em linha para enobreci-

mento dos rótulos.  A veloci-
dade máxima é de 100 me-
tros/minuto. 

A Etirama Indústria de
Máquinas é a maior empre-
sa no segmento da América
Latina e está entre as dez
maiores no mundo.  Admi-
nistrada pela família Schrö-
ter, de origem alemã, possui
tradição de mais de 60 anos
no mercado de máquinas
gráficas.

Com uma produção mé-
dia de 70 a 100 máquinas
por ano, a empresa conta
com uma equipe de 75 cola-
boradores, gerando mais de
80 empregos indiretos. 

Impressora FIT  abre as portas para o segmento 
de rótulos e etiquetas na Global Label



Konica Minolta
inaugura escritório
em Santa Catarina

Konica Minolta anunciou a inaugu-
ração oficial de seu escritório em San-
ta Catarina.

Localizado em Florianópolis, o es-
critório é ligado à Konica Minolta Busi-
ness Solutions do Sul, e possui toda a
infraestrutura comercial e técnica para
atender aos clientes catarinenses. 

No evento, celebrado com um
open house, estiveram presentes o
senhor Takahito Mitsuhashi, diretor da
Konica Minolta Brasil e presidente da
Konica Minolta Business Solutions do
Sul, Ronaldo Arakaki, gerente de mar-
keting, negócios e vendas da Konica
Minolta, e diretor da subsidiária Sul, e
Flavio Peng, gerente de vendas do es-
critório em Santa Catarina, ao lado de
Cidnei Barozzi, presidente da Abigraf
Regional Santa Catarina, João Cardo-
so, presidente do Sigraf Florianópolis,
e André Aguiar, membro da diretoria. 

Vale destacar, ainda, que a Konica
Minolta foi o fornecedor-parceiro es-
colhido para fornecer tecnologia para
a sede da Abigraf catarinense. 
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A
gráfica digital Duplic, sediada
em Florianópolis (SC), acaba
de investir em uma impressora
digital Konica Minolta bizhub

PRO 1060L. O anúncio da nova aqui-
sição aconteceu durante a ExpoPrint
Digital.

Desde 1999, a Duplic investe para
se tornar referência em processos de

impressão 100% digitais, atendendo
tanto o mercado de impressão em bai-
xas tiragens para a área de educação e
promocional (a gráfica presta serviço
para 90% das escolas de Florianópo-
lis), como também investindo em ser-
viços diferenciados para o comércio e
agências catarinenses, como agendas
e demais produtos institucionais. 

A Diginove será parceira da Kalunga,
uma das maiores redes varejista de comér-
cio de materiais para informática, papelaria
e para escritório do Brasil, em seu no novo
projeto voltado à área gráfica criado pela
cadeia de lojas: a Kalunga Copy&Print, cu-
ja primeira loja será inaugurada em Moe-
ma, São Paulo. 

O conceito da Kalunga Copy&Print é o
de operar como uma gráfica rápida, fazendo
serviços de impressão em baixas tiragens,
produção de banners, cópias, encader-
nações etc. No caso da Diginove, a empresa
foi a fornecedora escolhida, inicialmente, pa-
ra três linhas de sistemas de acabamento: a
laminadora Foliant Gemini C 400S, a vinca-
deira Morgana Docucreaser 52, e a enca-
dernadora  Duplo DB 280. 

Duplic adquire impressora digital
bizhub PRO 1060L

Kalunga lança gráfica rápida Kalunga Copy&Print 
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N
a nova era
digital, no
marketing
2.0 o po-

der está nas mãos
do cliente. Ele es-
colhe como  e
quando quer rela-
cionar-se  com a
marca e exercita
seu poder utilizan-
do o canal de co-
municação mais
apropriado  no momento que lhe seja
mais conveniente.  O diálogo que esta-
belece é interativo, personalizado e mul-
ticanal, realizado  em tempo real, onde
espera  reações e res-
postas imediatas
à sua curio-
s i d a d e ,
dúvidas
e es-
clare-
c i -
m e n -
t o s ,
que o
leve a
tomar a
decisão de
compra.  A via-
gem não termina
aqui; depois ele espera o cumprimento
do compromisso de entrega, o suporte
pós-venda, ou seja,  uma viagem de co-
municações multicanal interati-
vas.

Não importa qual o canal de
comunicação  com o qual se
inicia ou se  dá as respostas ao
cliente, a interação deve ser
contínua durante  todo o  pro-
cesso .

A gestão contínua das inte-
rações entre a marca  e  o clien-
te em tempo real somente pode
ser realizada através de uma
comunicação multicanal auto-
matizada e integrada.

ELEMENTOS CHAVE NA ESTRATÉGIA DA

COMUNICAÇÃO MULTICANAL

Uma estratégia multicanal de co-
municação com clientes deve ter em
conta os seguintes elementos chave:

1. Visão única de 360º do cliente;
2. A integração dos processos de

contato;
3. A automatização dos processos.
É dizer que a comunicação com o

cliente deve ser integrada e automati-
zada, onde o protagonista é o cliente.

1.A empresa anunciante desenvolve
a comunicação multidirecional através
dos  eventos que geram pontos de con-
tato com os clientes.  A ação combinada
dos contatos apresentam uma visão úni-

ca de 360º do cliente. Realmente o
cliente é posto no centro da es-

tratégia multicanal  de ma-
neira que  ele seja  o
autêntico  protagonista
da comunicação, escu-
tando-o para  trazer-lhe
uma experiência me-
morável  que o leve a

comprar, repetir a comprar
e fazer   indicações.

2.O segundo elemento chave  de
uma estratégia multicanal é a inte-
gração. As empresas contam com ca-
nais  de contato trabalhando para elas
com diferentes provedores; sem dúvida

dispõem de pouca informação sobre o
que os seus clientes fazem em cada ca-
nal. A gestão dos contatos  deve ser re-
alizada com a ajuda de uma Base de
Dados interativas com o cliente,  comu-
nicando-se com eles através dos canais
mais adequados. As respostas dos
clientes atualizam  a base de dados das
interações marcando os estados das in-
terações em tempo real. Esta infor-
mação em tempo real é o que realmen-
te permite conhecer que o cliente está
tendo uma resposta positiva  a nossa
proposta e se não for assim, deve-se
mudar alguns  dos elementos  do pro-
cesso.

Portanto, trata-se de conseguir que
haja uma integração dos

contatos com os
clientes com

informação
em tempo
real.

3 .O
terceiro
elemen-

to chave
é a auto-

m a t i z a ç ã o
dos processos.

É imprescindível
para a integração dos contatos com os
clientes em tempo real.

A automatização é uma atividade cí-
clica que analisa os processo de comu-

nicação multicanal com os
clientes para otimizá-los , ten-
do em conta as preferências
do cliente,  o nível de eficiên-
cia de cada canal  e seu  cus-
to econômico. Depois se pas-
sa à execução das comuni-
cações nos diversos canais
apoiado em um gestor de
campanhas.   Finalmente,   a
execução é supervisionada
por um monitoramento  que
permite ter um controle para
iniciar um novo ciclo. 

MARKETING 2.0.- COMUNICAÇÃO INTEGRADA

Comunicação Multicanal Integrada: 
Através de uma plataforma única

Javier Echebarria

Conselheiro Delegado
de Mailteck
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E
stamos em
uma cons-
tante ca-
rreira  em

busca do êxito, do
melhor cliente, da
melhor  oportunida-
de, do melhor mo-
mento e o que está
claro é que  ven-
cerá  quem   tiver o
resultado mais  ino-
vador, com melho-
res ideias  e esteja
melhor qualificado.

A qualidade já
deveria estar implí-
cita em qualquer
campanha de marketing, assim se nos
embasamos nesta teoria, falar da fórmu-
la " marketing + Qualidade  de Dados =
Êxito" , deveria ser entendido como re-
dundante; mas lamentavelmente quando
se chega à prática  esta teoria nem sem-
pre é cumprida.

Baseados em que o marketing se
sustenta em três pilares fundamentais,
dos quais o primeiro é ter definido um pú-
blico objetivo, conhecer de primeira mão
suas necessidades e gostos; o segundo
é ter uma boa estratégia de campanha e
o terceiro é a rentabilidade; sabemos que
no momento em que um destes pilares
falha, tudo vem à baixo.

É necessário analisar os resultados
obtidos das experiências  com nossos
clientes, vamos premiar com um exem-
plo de uma ação desenvolvida pelo de-
partamento de marketing de uma grande
empresa:

"O departamento de marketing de-
senvolveu uma excelente ideia e decidiu
lançar uma campanha publicitária; este é
o momento perfeito, os clientes foram se-
lecionados minuciosamente pela base
de dados qualificada, na qual não falta
nem o  mínimo detalhe de seus gostos ,
necessidades e preferências. A campan-
ha será difundida nas redes sociais; es-
tará presente na televisão, rádio e nas
páginas coloridas da imprensa  e revistas
de maior prestígio; além de uma cam-
panha de e-mailing, também serão reali-
zados dois envios postais de um magní-

fico  presente  ao longo do ano a um
milhão de contatos. Nada podia falhar,
a exceção de quem seriam os sortu-
dos a receber aquele premio que já es-
tava criado..." 

Podemos dizer que a campanha
não parece mal: dois dos três pilares já
foram conseguidos e, pela experiência
do departamento, o terceiro pilar, que
é a rentabilidade, virá junto.

" Uma vez realizado o  primeiro en-
vio  a um milhão de contatos previstos,
é feito um novo balanço da campanha:
os spots publicitários e a publicidade
nos meios estão produzindo os resul-
tados esperados e a porcentagem
de abertura dos e-mailings é um  su-
cesso.Mas ao analisar o envio postal

tudo mudou: 12% dos envios foram de-
volvidos por  conter endereços não loca-
lizados, supondo que 120.000 prêmios
não chegaram a seu destino e, como o
custo de cada envio foi de 2,50 euros, as
perdas somaram 300.000 euros; análi-
ses posteriores detectaram também que
quase 5% dos envios  foram duplicados,
ou seja, 50.000 pessoas receberam  pe-
lo menos dois envios postais, supondo
que outros 125.000 euros foram desper-
diçados e 41,65% de endereços, que
chegaram aos seus destinatários contin-
ham uma série de erros, como código
postal incorreto, abreviaturas ou falta de
ortografia, que mesmo que não fossem
impedimento para entregar os prêmios,
gerou atrasos na entrega, uma má ima-
gem para a empresa e o descontenta-
mento de alguns clientes apesar da ino-
vação do presente. Em definitivo, so-
mente 41,35% dos envios tinham dados
corretos.

Em conseqüência dos maus resulta-
dos, o segundo envio não pode ser reali-
zado como havia sido previsto e a per-
das econômicas foram ainda maiores. O
departamento de marketing lamentou
não ter sua base de dados em con-
dições, antes de realizar os envios pos-
tais já que, pelo lado oposto, os clientes
que os receberam sem problemas, fica-
ram encantados com o presente. Que
pena! Podia ser a melhor campanha! " 

De pouco lhes valeu ter definido seu
público alvo e ter uma excelente ideia

para a campanha se ao final falharam no
principal: localizar corretamente  seus
clientes e fazer a entrega da peça estre-
la da campanha.

Com este exemplo, se evidencia que
a qualidade não é somente necessária,
mas obrigatória, em cada um dos passos
a seguir em uma campanha de marke-
ting.

Os departamentos de marketing ma-
nejam base de dados com muita infor-
mação, provenientes de múltiplos ca-
nais, que na maioria dos casos é va-
liosíssima e em outros termina  sendo
um estorvo. Uma vez que se defina o pú-
blico alvo, a base de dados deve estar
devidamente estruturada e normalizada
para evitar estes terríveis erros e poder
levar à cabo qualquer projeto por peque-
no que seja. 

Para isso é necessário fazer uso de
um sistema de qualidade de dados que
assegure que os dados sejam precisos;
sem falhas de ortografia, erros tipográfi-
cos, nem abreviaturas, sem duplicida-
des; que os dados novos sejam introdu-
zidos corretamente. Isto se traduz em
oportunidades para aumentar o valor de
nosso negócio.

Se não somos capazes de interpretar
e depurar toda a informação que possuí-
mos nas bases de dados, ficaremos ob-
soletos e passaremos a ser um a mais
na corrida pelo êxito.

Marketing + qualidade de dados = Êxito

Lucy López

Responsável de
marketing
DEYDE

Qualidade de Dados

www.deyde.es

Baseados em que 
o marketing se sustenta em
três pilares fundamentais, 
dos quais o primeiro é ter

definido um público objetivo,
conhecer de primeira mão 

suas necessidades e gostos; 
o segundo é ter uma boa
estratégia de campanha e 

o terceiro é a rentabilidade;
sabemos que no momento em
que um destes pilares falha, 

tudo vem à baixo.
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Konica Minolta lança bizhub  C221
A Konica Minolta está lançando no Brasil a impressora

digital bizhub C221. 
O equipamento, que faz parte da série de multifuncio-

nais da empresa.
A bizhub C221 substitui o modelo C224, e incorpora

características como velocidade de 22 páginas/minuto,
resolução de 600x600 dpi, gradação de 256 tons, con-
trolador de impressão embutido, que dá aos operado-
res a possibilidade de gerenciar status de produção e
realizar ajustes de cor. No modo scanner, permite a di-
gi tal ização de or iginais à velocidade de 22
unidades/minuto. 

A
Landa anunciou a publicação de seu novo livro "The
Landa UX: revolucionando a experiência de usuário
como operador de impressora para obter alta produtivi-
dade". Na obra, é esmiuçada a experiência de usuário

nos equipamentos Landa, e como esse fator se converteu co-
mo um item importante em muitos setores da indústria. 

Também mostrará como a Landa vem incorporando a tec-
nologia de telas sensíveis aos toques dos dedos no design da
UX e na Landa S10 Nanographic Printing Presses. Detalha co-
mo o modelo S10 explora essa tecnologia, desde o gerencia-
mento central, até o sistema de controle denominado "Landa
Operator Cockpit" com tela touch. 

Gráfica Noschang
investe em
impressão digital

Gráfica Noschang Express é a
nova unidade de negócios da Gráfi-
ca Noschang, sediada em Traman-
daí (RS), que será focada na im-
pressão em baixas tiragens de ma-
nuais técnicos, brochuras, materiais
educacionais, e outros impressos
sob demanda. Irá operar em prédio
próprio, separado da atual estrutura
da gráfica, e contará também com
serviços de premedia e acabamento
para impressos digitais. 

A Gráfica Noschang e a Konica
Minolta possuem uma parceria que
remonta a 2008, quando a empresa
adquiriu dois equipamentos da Ko-
nica Minolta  bizhub 600 e bizhub
252. 

E, novamente, a Konica Minolta
foi a parceira escolhida no momento
de selar o investimento, tanto no
projeto da nova empresa (a Gráfica
Noschang Express), como no forne-
cimento da tecnologia de impressão
- os novos modelos bizhub 284 (co-
lorida) e bizhub 363 (P&B).

Durst Brasil destaca
parceria com Vinisul 
FESPA, A feira, que acontece em sua

segunda edição no Brasil e leva a marca
mundialmente conhecida da FESPA, foi
palco do lançamento oficial da parceria en-
tre a Durst e a Vinilsul, empresa com sede
em Curitiba e que passa a distribuir, em to-
do o Brasil, a linha entry-level Rho P10 160.
Aliás, o equipamento, em exposição pela
primeira vez no país, foi o destaque do
stand da companhia.

GMG anuncia
Open Color 2.0
A GMG anunciou o lançamen-

to da versão 2.0 de seu Open Co-
lor, software profissional para
provas de cor que traz várias oti-
mizações e novos recursos em
uma interface remodelada e mais
amigável. Tradicional parceira da
GMG no Brasil, a Starlaser co-
mercializará a nova versão para
usuários nacionais. 

O novo livro "branco" da Landa
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A GMG
anunciou o
lançamento da
versão 2.0 de
seu Open Color,
software profis-
sional para pro-
vas de cor que
traz várias otimi-
zações e novos
recursos em
uma interface remodelada e mais amigável. Tradicional parceira da
GMG no país, a Starlaser está trazendo a nova versão para usuá-
rios brasileiros. 

Entre as principais mudanças está melhor usabilidade, suporte
ampliado à previsão do comportamento das cores (incluindo
quando se usam cores spot) de acordo com o tipo de tinta, apli-
cação (por exemplo, se é prova de cor para embalagem), over-
print etc. Especialmente para o caso de overprint, trata-se de um
suporte que traz grande inovação, uma vez que permite prever,
com precisão, o comportamento das cores quando forem sobre-
postas no momento da impressão. 

Além disso, para tornar as provas de cor em embalagens mais
simples e precisas, o Open Color 2.0 está integrado ao GMG Co-
lorProof, de modo a criar uma plataforma única para captura e
cálculo de perfis de cores com alta precisão, e, automaticamen-
te, transferir esses dados para o ColorProof para impressão da
prova. 

A
Domino Printing
Sciences irá assina-
lar a sua entrada nas
aplicações transa-

cionais, de publicidade ende-
reçada e impressão de livros
com o lançamento da im-
pressora monocromática de
alta velocidade K630i na feira
Hunkeler Innovation Days .

A K630i é uma evolução
do produto MonoCube da
Graph Tech AG (Suíça) que
foi lançado pela primeira vez
em 2012, pouco antes de a
Domino, já então acionista,
ter adquirido as restantes

ações da empre-
sa. Existem atualmente qua-
tro instalações na Europa e
na América do Norte, cada
uma a produzir entre 2 e 12
milhões de impressões A4
por mês. Já estão disponí-
veis para encomenda cinco
impressoras adicionais. 

A K630i está configurada

p a r a
75 m/min (246 pés/min) ou
150 m/min (492 pés/min)
com opções de largura de
impressão de 333 mm
(13,1"), 445 mm (17,54") ou
558 mm (21,96") nas confi-
gurações simplex ou duplex

na mesma estrutura. É forne-
cida com a interface digital
modular Editor RIP da Domi-
no, que é compatível com os
formatos de dados PDF,
IPDS e AFP.

Canon imagePRESS C800:
900 pedidos desde seu

lançamento!
Desde seu lançamento no evento interno "Canon

for Business 2014", ocorrido na Alemanha, os pedi-
dos da imagePRESS C800 já ultrapassam a casa
das 900 unidades, segundo a fabricante japonesa. 

Esses pedidos são oriundos da África, Europa e
Oriente Médio, em sua maioria, e possuem configu-
rações distintas. 

Os diferenciais que vêm chamando a atenção do
mercado incluem, segundo a Canon, características
como flexibilidade, alto nível de qualidade e con-
sistência de cor. 

A linha imagePRESS é formada pelos modelos
C800 (com 80 páginas/minuto) e C700 (com 70 pági-
nas/minuto). 

A Domino entra no mercado transacional e
de publicidade endereçada

GMG anuncia Open Color 2.0



RECEBA OS ÚLTIMOS NÚMEROS DAS REVISTAS EN FORMATO DIGITAL

INSCREVA-SE

GRÁTIS
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A Xerox do Brasil anun-
ciou que fechou contrato com
a Edigráfica, uma das princi-
pais empresas no segmento
editorial brasileiro, para insta-
lação de cinco máquinas Nu-
vera 314. O negócio foi reali-

zado em parceria com a Inter-
pel

O equipamento oferece
um ciclo de trabalho que po-
de chegar a 7,8 milhões de
páginas/mês e foi desenvolvi-
do para impressão de livros,

manuais e materiais promo-
cionais. 

Entre os diferenciais está
sistema de empilhagem, cor-
te automático, encadernação
com cinta, módulo de acaba-
mento, perfuradora etc.

Graças ao software FreeFlow
Print Server com processador
de núcleo duplo, é possível
processar trabalhos comple-
xos que incluam dados variá-
veis e gráficos de alta reso-
lução a altas velocidades. 

A Durst Brasil participou da Expo
Revestir 2015, maior feira latino-ame-
ricana focada no segmento de pisos e
revestimentos, apresentando, pela
primeira vez no país, a impressora di-
gital Gamma 98 XD.

A série Gamma XD é a nova plata-
forma tecnológica da Durst para im-
pressão em mídias cerâmicas, conju-
gando robustez, alta qualidade, flexi-
bilidade de uso e, como um dos gran-

des diferenciais, fácil manutenção,
com sistema de cabeçotes que permi-
te que clientes façam internamente
90% dos procedimentos de reparos e
trocas, sem a necessidade de chamar
um técnico.

Segundo maior produtor cerâmico
do mundo, o Brasil é um mercado es-
tratégico para a Durst. Quem afirma é
o diretor de vendas da Durst, Christian
Harder, que esteve nos dias de feira.

Canon anuncia
imagePRESS C600i

A Canon anunciou o lançamento
da impressora digital image PRESS
C600i, um equipamento voltado ao
uso de dados variáveis e baixas tira-
gens que pode se integrar facilmente
a plantas com impressoras offset -
formando os chamados fluxos híbri-
dos de produção. 

Tem velocidade de 60 páginas/mi-
nuto e é compatível com uma ampla
gama de substratos. A

Canon/Océ anunciou o lança-
mento do novo modelo de im-
pressora digital inkjet de alto
volume VarioPrint i300. O

equipamento, que possui configuração
para trabalhar com folhas soltas, inclui
tecnologia de tinta patenteada para ser
usada em uma ampla dama de supor-
tes, produzindo cerca de 8500
folhas/hora (A4) e 3800 folhas/hora

(dupla face B3/hora). 
E, para fluxos de trabalho mais exi-

gentes, a Canon/Océ anunciou a Co-
lorStream 3000 Z, uma impressora  ink-
jet com velocidade de 48 a até 127 me-
tros/minuto (até 1714 páginas A4/minu-
to). Além do padrão da linha ColorStre-
am,o equipamento também conta com
tecnologia Océ HeadSafe e Ink Safe de
operação e  impressão.

Inkjet para alto volume Océ

Xerox avança no segmento editorial

Durst Brasil na Expo Revestir 2015
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Compart

A
logística dos documentos mo-
dernos é muito mais que a
adaptação do estritamente físi-
co à entrega eletrônica.   Defini-

tivamente, é o intercâmbio direto de da-
dos  brutos através de uma instância de
saída central.

Qual processamento tradicional de
documentos permanece hoje em dia?
Primeiro, os dados brutos para proces-
sar devem ser convertidos desde apli-
cações especializadas  em conteúdo
legível (composição), depois devem ser
formatados, por exemplo em um docu-
mento A4, impressos e posteriormente
enviados ao destinatário. A partir daí, se
segue todo o caminho de volta, é dizer, a
exploração, a análise/reconhecimento
do  texto através do reconhecimento óti-
co de caracteres (OCR), formo do docu-
mento e, finalmente, a extração dos da-
dos brutos.

Também pode ser que os documen-
tos digitais para serem lidos e processa-
dos através de máquinas se convertem
primeiro em forma analógica, é dizer, im-
pressão e logo  em documentos TIF o
JPG. O conteúdo  gera " nuvens de pi-
xels" . Inicialmente o conteúdo  real está
codificado (imagens de mapa de bits) e
logo se traduz em " legível" através de
OCR. Isto não é somente um procedi-
mento  complicado, mas também impli-
cada em perda de dados estruturais
semânticos  que são necessários para
sua posterior reutilização. 

O problema é que esta abordagem
está orientado para o formato  A4, que é
perfeito para imprimir, enviar por fax ou
arquivar, mas não é tanto para os dispo-
sitivos finais móveis ou web. Seria muito
melhor transferir  somente os dados em
bruto. Em outras palavras, a criação e a
entrega do documento devem estar fora
da aplicação específica concreta. Ou se-
ja, o tamanho da página e o canal de
saída não se selecionam na aplicação,
senão  muito mais tarde do que geral-
mente se faz hoje.

A ENTREGA EM PDF  ESTÁ EM CONSONÂNCIA

COM OS NOVOS TEMPOS? 
É claro que a adoção do  PDF eletrôni-

co , é um passo importante para reduzir o
ciclo descrito  anteriormente. Mas isto é
somente o início. Depois de tudo, que há
de bom em um documento PDF se não

tem metadados de vários com capacida-
de de processamento multicanal? Tecno-
logias como XMP foram desenvolvidas
especificamente para armazenar metada-
dos em um documento eletrônico de leitu-
ra automática   para o receptor e transferir
à aplicação dada (ERP, CRM, etc).

Documentos e dados, antes e agora

Qual processamento tradicional de documentos permanece 
hoje em dia? Primeiro, os dados brutos para processar 

devem ser convertidos desde aplicações especializadas  em 
conteúdo legível (composição), depois devem ser 

formatados, por exemplo em um documento A4, impressos e
posteriormente enviados ao destinatário. A partir daí, se

segue todo ocaminho de volta, é dizer, a exploração, 
aanálise/reconhecimento do  texto através do 

reconhecimento ótico de caracteres (OCR), formodo
documento e, finalmente, a extração dos dados brutos.

Também pode ser que os documentos digitais para 
serem lidos e processados através de máquinas se 
convertem  primeiro em forma analógica, é dizer, 

impressão e logo  em documentos TIF o JPG. O conteúdo  
gera " nuvens de pixels" . Inicialmente o conteúdo  real 

está codificado (imagens de mapa de bits) e logo se 
traduz em " legível" através de OCR. Isto não é somente 

um procedimento  complicado, mas também implicada em 
perda de dados estruturais semânticos  que são 

necessários para sua posterior reutilização.
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Isso supõe um avanço   na automati-
zação do processamento de documentos,
mas não significa que seja  o final do ca-
minho. Por outro lado, PDF também está
embasado em A4, o qual significa a tedio-
sa  " deformatação para a entrega a dis-
positivos móveis finais.  O benefício é
marginal, considerando que processo co-
mo o do " deformatação" e a decompo-
sição são complexos e habitualmente re-
querem ferramentas caras.

UM CENTRO DE DADOS

Assim pois, como será o processa-
mento de documentos no futuro?  Sem
dúvida, o método mais elegante é criar
uma interface para os dados puros, inde-
pendente do formato da página,  do de-
senho e do canal. Esta é realmente a úni-
ca maneira de preparar   documentos efi-
cazes em todos os tipos de formato para
vias de comunicação físicas e digitais.
Ademais, significa para as empresas se-
parar a criação de documentos da entre-
ga e instalar uma instância central para o
documento e o output management. Este
hub de dados usa critérios definidos e re-
gras  de distintos departamentos (vendas,
marketing, serviços) para determinar os
dados, o desenho, o formato e o canal de
saída, é claro que sempre sintonizado
com o receptor.

A centralização não só beneficia ao
processador,  que fica livre para concen-
trar-se em seu negócio principal, também
proporciona uma visão confiável dos do-
cumentos que saíram da  empresa em um
determinado período de tempo. Claro que
outros critérios também podem ser moni-
torados; uma vantagem que não pode ser
subestimada: muitas empresas carecem
de uma visão nítida de quanto imprimiu,
enviou por fax ou enviou eletronicamente.
O que falta é uma gestão de documento
eu proporcione uma visão de 360 graus.

O DESTINATÁRIO E O PROCESSO

DETERMINAM O CANAL

Resumindo, as comunicações multica-
nal significam o rompimento com um for-
mato  de página específico para que cada
documento possa ser emitido em qual-
quer canal, sem custos elevados, como a
deformatação. Hoje em dia os clientes  re-
alizam comunicações com empresas
através de diferentes canais. Por exem-

plo,  O Sr.  X quer sua política de seguros
em formato  papel, , mas prefere que sua
fatura de débito  mensal  seja enviada
através de e-mail, ou melhor ainda, que
ela seja enviada diretamente para seu
smartphone.

Em outras palavras, pode-se escolher
um meio de entrega  para todos e para ca-
da um dos processos do negócio. Isso so-
mente é possível através de um proces-
samento central , onde as vias de  comu-
nicação estão  relacionadas com  a con-
versão dos documentos , particularmente
se é simples a possibilidade de incluir no-
vos canais.

Neste contexto, HTML5 sedimentou a
maneira de  conduzir o processamento
moderno  dos documentos. A linguagem
de mercado baseada em texto está  esta-
belecendo  o padrão nas plataformas mó-
veis, como por exemplo no Iphone, Ipad e
nos dispositivos Androids. E não é de  de
se admirar: o conteúdo HTML5 pode ser
facilmente processado por qualquer canal
de saída  eletrônica, seja um smarphone
ou Web site. Além disso,  se for preferível,
há a opção de  imprimir. É possível con-
verte os arquivos PDF. 

Atualmente, o  HTLM5 é o formato
mais inteligente para a criação e visuali-
zação de documentos, sem  levar  em
conta o tamanho e o canal de saída. Ele
permite uma visualização dinâmica, de-
pendendo do tamanho, podendo ser des-
de A4 a um smarphone, assim como a

conversão de qualquer layout a formatos
orientados para textos, extração de dados
individuais  (incluindo a recuperação dos
dados de uma fatura) e a construção de
tabelas de conteúdos e   índices de listas.

QUE SÃO OS DADOS E O QUAL É O

DOCUMENTO?
O fato é que nestes tempos de múlti-

plos canais , " pintar" uma página A4 utili-
zando ferramentas de composição de pá-
gina é um enfoque equivocado, porque o
desenho de destino pode ser de 2  a 24
polegadas. Em  vez disso, as empresas
devem inverter a logística dos documen-
tos, capazes  de tomar os dados de uma
determinada aplicação  e preparar-los es-
pecificamente para um receptor e canal
de saída. O que se  necessita é de  uma
tecnologia de informação que mapeie o ci-
clo completo da gestão documental e um
sistema central, especialmente em todas
as aplicações que gerem documentos. 

Regras bem definidas para o desenho
corporativo os formatos de saída  e o ma-
nejo dos metadados devem ser armaze-
nados com base na lógica do negócio. Is-
so leva à pergunta mais importante " que
são os dados e qual é o documento". A
fronteira nem sempre está muito clara,
mas uma coisa é certa: quanto mais tarde
se seleciona o canal de saída de docu-
mentos,  mais  separado  da criação do
documento.

A centralização não só beneficia ao processador,  
que fica livre para concentrar-se em seu negócio principal, 
também proporciona uma visão confiável dos documentos 
que saíram da  empresa em um determinado período de 

tempo. Claro que outros critérios também podem ser 
monitorados; uma vantagem que não pode ser 

subestimada: muitas empresas carecem  de uma visão 
nítida de quanto imprimiu, enviou por fax ou enviou 

eletronicamente.  O que falta é uma gestão de documento 
eu proporcione uma visão de 360 graus.
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O Grupo RBS, líder no
segmento de Comunicação
no Rio Grande do Sul e San-
ta Catarina, e maior filial da
Rede Globo, conquistou o se-
gundo lugar no ranking dos
Grupos de Comunicação
mais premiados do Brasil, se-
gundo a Jornalistas & Cia. 

Nos últimos cinco anos, a
RBS investiu 120 milhões de
dólares em seus meios de
Comunicação impressos, 70
milhões na construção de um
novo parque gráfico (Jayme
Sirotsky) inaugurado em

2009, e no desenvolvimento
de novos produtos digitais. 

Além disso, o grupo se
comprometeu com o desen-
volvimento de soluções ino-
vadoras para seus produtos,
seguindo os desejos dos con-
sumidores. O Diário Zero Ho-
ra, principal título impresso
da empresa, completou 50
anos em maio passado e
passou por profunda reformu-
lação editorial, gráfica e de
marca. Também é o produto
da RBS com maior número
de premiações. 

Sistema de Registro Q.I. Press
Controls equipa rotativa do Jornal

do Povo de Cachoeira do Sul
O Jornal do Povo de Cachoeira do Sul anunciou a insta-

lação do primeiro pedido do sistema de controle de registro
Q.I. Press Controls mRC-3D para uma rotativa Goss Com-
munity. Trata-se de uma instalação pioneira na América La-
tina. 

Com tiragem de 8 mil exemplares e cerca de 50 mil leito-
res, o jornal tem como objetivo contribuir com o desenvolvi-
mento das comunidades locais. Um dos principais motivos
de satisfação, tanto dos trabalhadores como dos acionistas
está no esforço contínuo na melhora da qualidade e rentabi-
lidade. A decisão foi influenciada pela visita ao parque gráfi-
co do jornal A Cidade, de Ribeirão Preto. 

O pedido inclui quatro câmeras mRC-3D para um siste-
ma Goss Community com duas torres, totalmente coloridas. 

Mundo se reúne em Washington
(EUA) para Congresso Mundial

de Mídias
Mais de 80 países estarão representados no Congresso

Mundial de Mídias, que acontecerá de 1º a 2 de junho em
Washington (EUA) e debaterá sobre estratégias e práticas
de diferentes países referentes a questões de mercado. É
uma oportunidade para que diretores de mídias possam en-
contrar soluções novas para veículos editoriais e para a
transição para o mundo digital. 

São esperados mais de 1000 editores, gerentes-gerais,
chefes de redação e outros executivos dos meios de im-
prensa. Em paralelo, também ocorrerá o Foro Mundial de
Editores e o Foro Mundial de Publicidade. 

Além de cases dos EUA, também serão mostrados ca-
sos e práticas de sucesso do Brasil, Tailândia, Zimbábue,
Noruega, Reino Unido, Índia etc. 

O sistema de encarte FlexLiner, da
Müller Martini, está trazendo mais re-
cursos flexíveis. Os produtos cortados
trilateralmente e os de formato tabloi-
de, como revistas, são intersectados,
abertos cuidadosamente e prepara-
dos para receber o encarte. Tudo sem
parar ou prejudicar a produção. 

A abertura das revistas é um item
opcional, e pode ser introduzido pos-
teriormente na configuração original
da FlexLiner. 

Para maiores volumes de pro-
dução, os sistemas da Müller Martini
podem ser usados para composição
de publicidade dirigida (marketing di-
reto ou anúncios segmentados).
Através de até cinco pontos de ali-
mentação, produtos podem ser en-
cartados de modo seguro e confiável,
incluindo opções como programação
para que o produto impresso receba
o encarte de modo seletivo, inserção
de até quatro suplementos. 

Grupo RBS

Segundo grupo de Comunicação mais premiado

FlexLiner: solução Müller Martini para encartes em revistas 
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Plotter Novacut
PST630SS

eleva o nível de
equipamentos

Os plotters Novacut co-
meçaram a ser trazidos ao
Brasil pela AKAD em 1997.

O novo modelo de Novacut
PST630SS destaca-se pela
qualidade dos materiais utili-
zados, com estrutura de
alumínio, laterais em plástico
ABS e lâminas de liga de car-
bono. Sua largura útil de corte
é de até 630 mm, 510 gramas
de força máxima de corte e ve-
locidade de até 600mm/s.

Aplicações
de 

alto
rendimento

Canon
/Océ

A
SA International (SAi) anunciou que seu principal software de
sinalização, o SAI Flexi, foi selecionado para fazer parte do sis-
tema de impressão TrafficJet da Avery Dennison para a produção de sinalização
rodoviária que pode ser usada em qualquer lugar do mundo. A TrafficJet engloba

o software SAi FlexiPRINT DX RIP, assim como tintas especiais e substratos retrorrefleti-
vos da Avery Donnison, além de uma impressora de 1,6 m e oito cores da Mutoh.

Solução
retrorrefletiva
para produção
de sinalização
de tráfego

A Canon/Océ anun-
ciou os novos membros
da família ColorWave: a
ColorWave 500 e Color-
Wave 700, indicado para

aplicações CAD/GIS, ar-
quitetura e engenharia,
que conta com alta quali-
dade de impressão Crys-
talPoint que assegura rá-

pida e consistente
aderência ao substrato.

Podem ser carrega-
das até seis bobinas por
vez, de modo que vários

trabalhos diferentes po-
dem ser realizados sem
a necessidade de carre-
gar e descarregar a bobi-
na. 
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A
grande novidade da
nova versão da im-
pressora de grande
formato Anapurna

M3200i RTR lançada pela
Agfa é a opção de branco de

alta densidade.
Graças à "tecnologia de fi-

na camada de tinta", as tintas
com cura UV possibilitam im-
pressões em um grande nú-
mero de materiais, incluindo

backlit ou frontlit. O branco de
alta densidade permite um to-
que de brilho adicional em
fundos coloridos e proe-
minência na visibilidade em
qualquer aplicação com

transparência.
A Anapurna M3200i pode

imprimir o branco embaixo de
cores, branco em cima de cor
ou cor/branco/cor, permitindo
várias aplicações. 

Inca Digital lança impressora
plana Onset R40LT

A Inca Digital lançou a impressora digital plana Inca
Onset R40LT, uma impressora de 3,14x1,6 metros com
configuração de cinco ou seis cores, e velocidade de 265
m2/hora para suportes com até 50 mm de espessura. 

Além disso, conta com cabeças de impressão Fujifilm
Dimatrix Spectra de 14 picolitros, mesa de vácuo com 15
zonas e sensor UV com detectores mecânicos. 

Canon lança duas novas
impressoras de grande formato

A Canon lançou no mercado mundial a imagePRO-
GRAF, um equipamento indicado para impressão de pro-
jetos CAD e grandes formatos. 

Ambos os equipamentos - Canon imagePROGRAF
iPF670 (610 mm) e Canon imagePROGRAF iPF770 (914
mm) - incluem velocidade otimizada de impressão, pro-
cessam arquivos CAD com mais rapidez e facilidade, e,
além disso, o modelo iPF770 também está disponível co-
mo equipamento multifuncional, uma vez que pode digita-
lizar imagens em grande formato com configuração
através do painel tátil de 22 polegadas. 

Anapurna M3200i RTR com branco de alta densidade
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ca Minolta foi
or mais um prê-

cional. A empre-
s processos de
qualidade pre-

a JUSE - União

de Cientistas e Engenhei-
ros Japoneses.

Mais de 600 empresas
foram avaliadas nesse
quesito, e a Konica Minolta
se destacou pelo desen-

volvimento de tecnologias
com foco no cliente e ne-
cessidades de mercado,
boas práticas organizacio-
nais e, também, desenvol-
vimento dos recursos hu-

manos para gestão de
qualidade e gestão de me-
didas de segurança, segu-
rança pessoal e confiança
(itens nos quais ficou entre
as "Top 3"). 

Minolta inau-
oficialmente
e do dia 27 de
o, em Porto
Konica Minolta
ons do Sul. A
a é resultado

a revenda Mil-
com soluções
nos mercados
do Sul e San-

o terceiro es-
sil - além de
anaus (AM), a
também conta
tório em São

rar o momen-
esentes o pre-
nica Minolta

Brasil, Shun Kambara; Sr.
Takahito Mitsuhashi (Diretor
& COO da Konica Minolta

Brasil e Presidente da Konica
Minolta Business Solutions
do Sul); Sr. Ronaldo Arakaki

(Gerente de marketing e
negócios da Konica Minolta
Brasil, que assumirá a direto-
ria da subsidiária Sul) e o Sr.
Shinji Okawa (Diretor da RI-
SO para a América Latina).

Entre as informações e
dados importantes que foram
apresentados está a manu-
tenção da equipe da Milsul,
bem como projeções de cres-
cimento em torno de 25% em
2015 para os segmentos de
impressão digital e fotoprodu-
tos. 

No dia 28 de janeiro, a Ko-
nica Minolta Business Solu-
tions do Sul realizou seu pri-
meiro open house, já como
subsidiária da Konica Minolta
Brasil. 

a Minolta está ampliando
equipamentos coloridos
A4 no mercado brasileiro
o de três novos modelos:
10 e C3350.

C3100P é um equipamen-
com resolução máxima de
e velocidade de 31
uto. Podem ser usados
gramaturas de 60 a 210
e em modo duplex. 
rencial desse equipamen-
ibil idade de util ização

também na área de diagnóstico médico
por imagem (DMI), outro mercado em
que a Konica Minolta tem forte pene-
tração no Brasil. Isso, graças à sua alta
qualidade e definição de cores e traça-
dos, itens essenciais para visualização
adequada de detalhes em exames co-
mo ultrassonografias. 

Já o modelo C3350 tem velocidade
de 33 páginas/minuto, painel touch
screen de 7" para configuração de
funções e interface amigável.  Agrega
recurso multifunção através de scanner

integrado com capacidade de digitalizar
até 35 originais/minuto.

Por fim, a bizhub C3110 prima pe-
la qualidade de cor, com velocidade de
32 páginas/minuto e solução multi-
função de fax e digitalização.  Classifi-
cada como um equipamento versátil
que atende à demanda diária de im-
pressão, a bizhub C3110 conta com
resolução de 600x600 dpi, suporta
gramaturas de 60 a 210 g/m2 e
também reúne aplicações multifunção
de scanner e cópia. 

a Minolta inaugura Konica
ta Business Solutions do Sul

Minolta recebe prêmio internacional por Gestão de Qualidade

Impressoras digitais coloridas em formato A4

Passada a ExpoPrint Latin America,
a AFEIGRAF (Associação dos Agentes
de Fornecedores de Equipamentos e
Insumos para a Indústria Gráfica) reali-
zou sua primeira reunião sob a gestão
da nova diretoria e do novo presidente,
Klaus Tiedemann. 

Realizado no último dia 16 de se-
tembro, no Club Transatlântico, em
São Paulo, e reunião congregou mem-
bros associados da entidade. Na aber-

tura, Tiedemann reforçou os objetivos
da AFEIGRAF, entre eles, trabalhar
junto ao mercado para o crescimento
da Indústria Gráfica brasileira. 

O novo presidente também anun-
ciou algumas mudanças no formato
das reuniões da associação, que serão
bimestrais. O projeto inclui, ainda, a re-
alização de palestras ou seminários in-
formativos sobre temas relevantas pa-
ra o mundo empresarial e gráfico. 
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A
Heidelberg anunciou os vencedores
do concurso "Somos imbatíveis. So-
mos Speemaster". Os três vencedo-
res da premiação vêm, respectiva-

mente, da Espanha, Brasil e Alemanha, sen-
do eles: Gráfica Cevagraf SCCL de Rubi,
Barcelona (1º lugar); Kawagraf Embalagens
do Brasil (2º lugar); e Grupo Druckstudio de
Düsseldorf, Alemanha (3º lugar). 
Os vídeos podem ser assistidos pelo canal online www.speedmasterunbeatable.com

Tecnologia 3D
ao alcance de

todos
De um tempo para cá, o mun-

do vem assistindo à chamada
Terceira Revolução Industrial,
que é, justamente, a chegada
das tecnologias da informação e
implantação de diferentes ferra-
mentas de comunicação que
abrem novos caminhos para pu-
blicidade, superando a im-
pressão em papel e outras mí-
dias tradicionais.

Claro, essas mudanças im-
pactam sobre o universo gráfico
e, ao mesmo tempo, abrem opor-
tunidades. A tecnologia 3D é um
grande segmento de possibilida-
des onde se faz imprescindível
que o desenho virtual profissional
exclusivo/personalizado, gerado
por um software 3D, atinja a rea-
lidade física, convertendo-se em
um objeto real por meio das no-
vas impressoras 3D.

Esses equipamentos são equi-
pados com diferentes tecnologias
de produção (impressão 3D) em
função da qualidade, cor, pre-
cisão, tamanho, materiais utiliza-
dos e outros fatores que mantêm
uma demanda crescente em nível
mundial em todos os segmentos
industriais, incluindo fabricação
em baixa demanda de itens per-
sonalizados para consumo final.

A estereolitografia (SLA), o
sintetizador laser (SLS), o siste-
ma de modelagem por deposição
fundida (FDM) ou a impressão
3D totalmente colorida (CJP),
compõem somente quatro das oi-
to tecnologias de fabricação aditi-
va existentes na atualidade, e
não são de fácil acesso ao ci-
dadão comum, apesar de a de-
manda pela impressão 3D ser
crescente. 

"Speedmaster imbatível"

Diretores da
associação Eduardo
Sousa (Agfa), Elaine
Almeida (Ferrostaal),
juntamente com Celso
Ming (Jornalista),
Klaus Tiedemann,
presidente da
AFEIGRAF, e diretora
da associação Martina
Ekert (Heidelberg).

Reunião da AFEIGRAF com novo formato 

Multigráfica comemora sucesso de
investimento em soluções Morgana

Fundada em Cuiabá-MT há 26 anos com o nome de Multicópias, a Mul-
tigráfica sempre primou pela qualidade de seus serviços e atendimento.

A Multigráfica iniciou uma pesquisa por fornecedores de soluções confiáveis
de produtos para acabamento em baixas tiragens. Em 2008 iniciaram-se os
contatos comerciais com a Diginove, relação que perdura até hoje com ampla
satisfação por parte da empresa, que adquiriu dois equipamentos da série Mor-
gana: uma dobradeira Major e uma vincadeira Digicreaser, ambas instaladas
em 2010.
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M
u i t a s
gráficas
que rem
aprovei-

tar o talento e a
inovação da nova
geração, mas pou-
cas conseguiram
entender como
manter esses pro-
fissionais. De acor-
do com a nossa ex-
periência, manter
talentos sempre foi
muito difícil, mas
fazer isso com es-
se novo perfil de-
mográfico é ainda mais de-
safiador. Salário e cargo não
são suficientes, porque as
medidas de sucesso e felici-
dade são diferentes. Os jo-
vens de valor querem se
sentir realizados e causar
um impacto positivo. Na ver-
dade, muitos deles querem
mudar o mundo - ou pelo
menos mudar a vida.

Existem ferramentas e es-
tratégias para conseguir man-
ter excelentes "cabeças" em
nossas gráficas. Para isso
precisamos seguir algumas
normas que eu considero sen-
do uma das Boas Práticas da
Gestão:

Seja transparente. A no-
va geração de profissionais
gosta de honestidade. Diga
a eles claramente o que
você quer que eles alcan-
cem antes de passar para
outro passo mais interes-
sante ou liderar um projeto.
Eles são motivados por tra-
balhar por uma meta maior,
ver a oportunidade, seguir
por um caminho mais signifi-
cativo e traçar os próximos
passos.

Explique os
objetivos.

Dê contexto
aos valores sociais
e ambientais da
sua empresa. Es-
ses profissionais
não vão para fren-
te com modelos de
negócio antiqua-
dos, que não le-
vam esses valores
em consideração.
A nova geração
quer mudar o ca-
minho do mundo
para a sustentabili-

dade e o bem maior.

Dê oportunidade e de-
senvolvimento profissio-
nal.

Os grandes talentos que-
rem crescer - e, mais cedo ou
mais tarde, querem assumir
algo maior. Eles desejam ser
profissionais eficientes e
gostam do processo de de-
senvolvimento. Dê a eles
responsabilidade e assista
ao seu sucesso. Pode não
ser um cenário perfeito, mas
eles trarão perspectivas dife-
rentes e novas ideias.

Entenda que essa ge-
ração vê a carreira como
vida.

A nova integração entre
trabalho e vida é o novo
equilíbrio entre trabalho e vi-
da. Estes novos profissionais
são hipercomunicativos. Eles
esperam respostas rápidas e
podem transitar rapidamente
entre vida pessoal e profis-
sional na velocidade de um
"twit". Para eles, a vida é a
carreira e a carreira é a vida -
e isso pode ser bom para a
sua empresa.

Depende só de você dar
esta abertura.

Se você não aceita este
desafio, desista de manter
novos talentos e carregue
você mesmo o seu mundinho
nas costas. Se acha que não
consegue, procure um Co-
ach que possa ajudar a você
e a sua gráfica a se destacar
no mercado com rentabilida-
de.

EXISTEM ALGUNS TIPOS
DE PROFISSIONAL QUE
TERÃO QUE FAZER
PARTE DA SUA EQUIPE. 

Vejamos:

O mentor
Como muitas empresas

não têm um programa formal
de treinamento, o ideal é
identificar profissionais com
aptidão para desenvolver o
talento dos mais jovens.
Quem gosta de ensinar deve
ser incentivado a comparti-
lhar seu conhecimento com
os outros. Esses "professo-
res" da empresa devem ir
além de passar aos outros
suas habilidades técnicas. A
ideia é que ajudem também a
propagar a cultura da empre-
sa e seus processos. 

O curioso
Nem todo mundo nasce

para liderar. Também é es-
sencial ter em seu quadro al-
guns funcionários apaixona-
dos pelo negócio e sedentos
por conhecimento. Eles não
se satisfazem em apenas sa-
ber o suficiente para cumprir
suas tarefas. Querem conti-
nuar aprendendo - na empre-
sa ou fazendo cursos. 

O faz-tudo
Nos primeiros anos da

empresa, seu fundador acu-
mula diversos cargos: de
CEO a gerente de recursos
humanos - se bobear, até o
de secretária e entregador de
serviços. Por isso é bom ter
mais profissionais multiface-
tados na equipe. Pessoas
que transitam em diferentes
setores da empresa são mui-
to valiosos para ajudar a de-
safogar a agenda dos empre-
endedores. Assim, sobra
mais tempo para se dedicar
ao planejamento de estraté-
gias.

O desafiador
Ter funcionários que

apoiam todas as decisões
dos gestores não é nada
ruim, mas também é bom
contar com alguns que desa-
fiem o status quo e até as di-
reções que a empresa está
tomando - e falem aberta-
mente sobre isso. Nem toda
ideia é brilhante, então é pre-
ciso cultivar uma atmosfera
de debate saudável para se
certificar de que o negócio
tem ideias e estratégias for-
tes.

Mantendo talentos em sua gráfica

Quais os profissionais indispensáveis para o seu sucesso?

Thomaz Caspary

Consultor de
empresas, Coach e

diretor da
Printconsult Ltda.

tcaspary@uol.com.br
www.printconsult.com.br 

Amigo gráfico:
Não se feche em seu

mundinho e dê abertura
para sua empresa crescer
em rentabilidade. Não ne-
cessariamente o tamanho
da empresa se mede pelo
número de máquinas ou
funcionários e sim pela
rentabilidade.

Bons negócios e pen-
se a respeito.
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T
odos falamos muito
sobre o "Big Data",
mas, afinal, do que se
trata isso? 

Podemos dizer que o Big
Data se refere à tecnologia
que já é realidade (portanto,
não é mais futuro), presente
em muitas empresas e que
permite o processamento ma-
ciço de grandes quantidades
de informações.

É também a tecnologia que
as empresas estão mais aten-
tas. Prevê-se, nos próximos cinco anos,
o investimento de cerca de 50 milhões
de dólares por parte das companhias de
todo o mundo nesse setor. Isso, por sua
vez, cria a necessidade de incorporar
um eficiente sistema de depuração de
dados que maximize o poder do proces-
samento massivo de grandes volumes -
já deixamos de falar em gigabytes para
empregar os termos "petabytes" ou "zet-
tabytes".   

As tecnologias estão em constante
evolução e os mercados em contínuo
processo de transformação - e isso gera
a necessidade de que aprendamos a
tratar e utilizar, de modo inteligente, es-
sa quantidade de informações. Se não
formos capazes de capturar, interpretar
e depurar esse enorme volume de da-
dos que nos chega a cada segundo, ra-
pidamente nos tornaremos obsoletos e,
simplesmente, passaremos a ser mais
um neste mundo tão complexo e compe-
titivo em que vivemos. 

As empresas, por sua vez, devem

estar conscientes de que é
fundamental acessar e possuir
informações detalhadas e de
qualidade de seus clientes; sa-
ber em tempo real seus gos-
tos, tendências ou preferên-
cias, que permitirá reduzir a in-
fidelidade comercial e aumen-
tar a chegada de novos clien-
tes. Ou seja, uma boa e con-
fiável base de dados constrói o
principal ativo de uma empre-
sa, permitindo que todas as
decisões-chave sejam toma-

das a partir desses dados, possivelmen-
te, diminuindo a margem de erro nas es-
tratégias.   

A facilidade na criação e abasteci-
mento dos sistemas CRM, a ajuda na fi-
delização dos clientes, nas vendas, na
visão ampla que oferece, e o patamar de
inteligência que agrega aos negócios
são alguns dos benefícios de se utilizar
adequadamente uma base de dados,
trabalhando o "Big data" e colocando es-
sas informações à disposição do depar-
tamento comercial. 

Também nos departamentos de mar-
keting o uso correto do Big Data (devida-
mente padronizado e analisado) torna-
se a chave para obter otimização nas
ações de fidelização e captação de
clientes. 

Além disso, com as técnicas de de-
puração qualitativa de dados com foco
em projetos de geocodificação, podem-
se realizar campanhas de marketing one
to one centradas em um conhecimento
máximo do cliente, permitindo a análise

desses dados em tempo real com alto
nível de qualidade, obtendo assim,
maior rendimento. 

Um "Big Data" de alta qualidade aju-
da a reduzir a fraude, os riscos, ina-
dimplência e melhora a produtividade, o
que nos leva a uma importante dimi-
nuição de custos nos Departamentos de
Finanças e Fiscais, facilitando, assim, o
cumprimento da legislação vigente de
proteção de dados e a troca de infor-
mações administrativas.

Por último, é evidente que a internet
mudou definitivamente nossas vidas.
Sem internet, não há progresso, não há
fluxo de troca de informações. E não há
Big Data. Por isso, o Departamento de
Informática precisa dispor de um siste-
ma de dados de alta qualidade, útil, con-
veniente e atualizado, no qual grandes
quantidades de informação fluam de
modo contínuo, tanto entre os diferentes
departamentos da empresa, como entre
seus clientes. 

Pitney Bowes apresen-
tou seu novo sistema de in-
serção industrial DI4080,
capaz de processar até
10.000 envelopes/hora em
diferentes tamanhos. 

O produto é voltado

para empresas que ge-
renciam extratos bancá-
rios ou cartões de crédito,
contas de serviços públi-
cos, avisos ou malas dire-
tas em bancos, segurado-
ras, empresas de trans-

porte de marketing direto
ou de determinados de-
partamentos da adminis-
tração pública. 

Outras vantagens da
DI4080 é seu design com-
pacto de 2x2 metros, sua

flexibilidade que permite
que se adapte a todos os
tipos de trabalhos e confi-
gurações facilmente, e sis-
tema de monitoramento e
gerenciamento sobre os
documentos enviados.

BIG Data e a qualidade dos dados para as empresas

David Carvajal

Diretor Técnico de
DEYDE Calidad de

Datos
dcarvajal@deyde.es

Equipamento de inserção Pitney Bowes oferece nova marca 
de 10.000 unidades/hora

Se não formos capazes 
de capturar, interpretar

e depurar esse enorme volume
de dados que nos chega

a cada segundo, rapidamente
nos tornaremos obsoletos e, 
simplesmente, passaremos

a ser mais um neste mundo tão
complexo e competitivo

em que vivemos.
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Konica Minolta
apresenta YSoft

SafeQ
A Konica Minolta completa sua

gama de aplicações para escritório
através do lançamento internacional
do YSoft SafeQ, uma solução que
permite gerenciar de modo centrali-
zado os sistemas de impressão, con-
trolando o acesso por parte dos usuá-
rios, custos e padrões de segurança. 

Trata-se de uma aplicação dis-
ponível em nuvem privada, desen-
volvida para qualquer negócio que
necessite de aumento de conectivi-
dade e eficiência de infraestrutura de
impressão. Graças à sua modulari-
dade, o novo software pode satisfa-
zer as necessidades de empresas
de qualquer tamanho ou setor. 

Tecnologia de toner Xeikon

ICE é premiada
A Xeikon foi internacionalmente pre-

miada pelo InterTech pela tecnologia de
seu toner ICE, criado especialmente para
aplicações em substratos sensíveis ao ca-
lor, como etiquetas de polietileno, de trans-
ferência térmica e etiquetas de molde. 

O toner ICE foi premiado com base em
suas características inovadoras. 

Epson lança
espectrofotômetro

ILS30EP
A Epson anunciou o lançamento do

novo espectrofotômetro ILS30EP, um
dispositivo para calibração, medição de
cores e certificação de cor com funcio-
namento automático que servirá como
acessório para seu SpectroProofer. 

Juntos, foram a solução ideal para
calibração de cores em impressoras de
grande formato da linha Stylus Pro
4900, 7900 e 9900 - todas equipadas
com tintas Ultrachrome HDR. 

Entre os destaques do novo
ILS30EP está a tecnologia X-Rite utiliza-
da como plataforma para o dispositivo, e
sistema de compensação para as
substâncias utilizadas para branquea-
mento do papel. 

A abertura oficial do DIS (Digi-
tal Image Square) Konica Minolta,
primeiro do gênero na América La-
tina, espaço exclusivo prevê a de-
monstração de equipamentos,
produtos e área de treinamentos,
teve a presença da alta diretoria
japonesa da fabricante. Prestigia-
ram também clientes e parceiros
da marca no Brasil. O DIS Konica
Minolta está em uma área nobre
da capital, muito próximo da ave-

nida Paulista. Só existem dez DIS
como este no mundo.

O local conta com uma sala pa-
ra treinamentos e reuniões.
Também há um amplo espaço
com diversos equipamentos de
impressão Konica Minolta para os
diversos segmentos atendidos pe-
la empresa. 

DIS Konica Minolta fica na Ala-
meda Santos, 787 - 11° andar em
São Paulo. 

A
Nippak Soluções Gráficas, localiza-
da no Bairro da Aclimação, em São
Paulo, anunciou o investimento na

impressora digital colorida Konica Minolta
bizhub PRESS C70hc. 

Especificamente no caso da Nippak,
que atua no segmento gráfico desde
2006, a nova impressora digital permitirá
a expansão dos negócios da gráfica.
Atualmente, a empresa é especializada
na impressão de materiais com dados
variáveis utilizando tecnologia P&B. 

O investimento foi formalizado duran-
te a última PhotoImageBrasil, que acon-

teceu de 26 a 28 de agosto, no Expo
Center Norte. No evento, a bizhub
PRESS C70hc foi uma das grandes
atrações da Konica Minolta, principal-

mente devido à sua tecnologia de im-
pressão High Chroma, seu toner com
baixa temperatura de fusão e grande
aderência ao papel, e seu software de
gerenciamento de cores de última ge-
ração. Essas três características, juntas,
permitem a impressão de imagens no
gamut sRGB que, ao contrário do que
acontece com o universo limitado das
quatro cores CMYK, oferecem cores
mais vivas, suaves e de alta definição,
características essenciais para o merca-
do fotográfico e de impressão de alta
qualidade. 

BLI Summer 2014 Pick

Awards 
A Konica Minolta foi internacionalmen-

te premiada com cinco produtos no BLI
Summer 2014 Pick Awards, promovido
pelo instituto de pesquisas e avaliações
técnicas independente Buyers Laboratory
LLC (BLI), e que reconheceu a tecnologia
da série de multifuncionais bizhub. 

Shun Kanbara,
Presidente da

Konica Minolta do
Brasil, e Takashi

Abe, diretor geral
para a Divisão PP
da Konica Minolta
Japão, inauguram

oficialmente o novo
DIS

Nippak Soluções Gráficas expande seus negócios com fotoprodutos

Konica Minolta inaugura showroom em São Paulo
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A
Fujifilm apresentou
sua nova impresso-
ra digital inkjet Jet-
Press 720S, que re-

presenta a nova geração de
equipamentos em formato
B2 a qual incorpora uma sé-
rie de otimizações, tais co-
mo qualidade aprimorada,
incremento de velocidade e
reengenharia do sistema de
impressão e dos bicos ejeto-
res, bem como do sistema

de sucção a vácuo do papel. 
Outra característica im-

portante é o uso das tintas
Vivida a base d'água, as
quais foram desenvolvidas
especialmente para os ca-
beçotes de impressão Sam-
ba que equipam a família
JetPress. 

O produto esta posicio-
nado para médias tiragens e
para trabalhos em que o uso
do offset não é rentável.

Foto Plim Plim expande
atuação no segmento

fotográfico 
Com a tra-

dição de 35
anos no seg-
mento de fo-
tografia, a Fo-
to Plim Plim,
sediada no
bairro de
Campo Gran-
de no Rio de
Janeiro, está
apostando no
crescimento e
inovação do
setor. 

Nesses
mais de três
décadas de
história, a em-
presa passou
por várias modificações - desde os sistemas analógi-
cos, quando ainda comercializava filmes e câmaras fo-
tográficas - até a modernização trazida pelos minilabs e
pela digitalização dos processos. 

Foi com esse foco que a empresa investiu em im-
pressoras digitais, incluindo duas bizhub da marca Ko-
nica Minolta.

Plataforma tecnológica para unidade

digital da Gráfica Noschang
A Konica Minolta, através de sua subsidiária Sul, está se tor-

nando a plataforma tecnológica da unidade de impressão digital
da Gráfica Noschang, sediada em Tramandaí (RS). 

Chamada de Gráfica Noschang Express, a nova unidade de
negócios será focada na impressão em baixas tiragens de ma-
nuais técnicos, brochuras, materiais educacionais, e outros im-
pressos sob demanda. Irá operar em prédio próprio, separado da
atual estrutura da gráfica, e contará também com serviços de
premedia e acabamento para impressos digitais. 

A Gráfica Noschang e a Konica Minolta possuem uma parce-
ria que remonta a 2008, quando a empresa adquiriu dois equipa-
mentos da marca japonesa da revenda Milsul: bizhub 600 e biz-
hub 252. Nascida como uma tipografia e, depois, passando a tra-
balhar com impressos offset, esses investimentos marcaram a
primeira incursão da Noschang no universo digital. 

Konica Minolta Business Solutions do Sul, filial da multinacio-
nal japonesa que atenderá os mercados do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina. 

Fujifilm apresenta a JetPress 720S

Manuel Pires Rodrigues, diretor da Plim
Plim, ao lado da nova bizhub PRESS
C70hc.
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S
e utilizar-
mos nos-
sos celula-
res e de-

mais dispositivos
móveis; se nossa lo-
ja favorita nos entre-
ga um cartão de fi-
delização com múl-
tiplas vantagens e,
por consequência,
nos desperta o de-
sejo de aproveitá-
las; se fazemos uso
das redes sociais ou
utilizamos um siste-
ma de busca online
para saber a previsão do tem-
po ou o cinema mais perto de
nossa localização. Em todos
esses casos, estamos geran-
do uma imensa quantidade de
informações sem que saiba-
mos. 

Se analisarmos essa si-
tuação a partir do ponto de
vista do usuário, a maior parte
serão vantajosas; nosso siste-
ma de busca online, a partir do
momento em que digitamos
uma palavra, já saberá como
continuar o restante da frase e
nos oferece exatamente em
que área nos encontramos, o
tempo, ofertas interessantes
etc. Tudo a partir de múltiplos

canais que facili-
tarão nossas com-
pras ao máximo.
Ou, ainda, quando
acessamos nossas
páginas nas redes
sociais, o sistema
inteligente faz apa-
recer diante de nós
anúncios e ofertas
balizadas pelas
nossas buscas an-
teriores na Internet. 

Mas, se anali-
sarmos a situação
a partir do ponto de
vista da empresa, a

situação é outra. Até pouco
tempo, as empresas realiza-
vam campanhas de marketing
massivas para vender seus
produtos. Essas campanhas
eram as melhores formas de
se atingir o público-alvo.
Porém, hoje, a quantidade de
informações, e de meios, exi-
ge a geração diária de conteú-
do novo, obrigando as empre-
sas a mudarem suas estraté-
gias e criar campanhas adap-
tadas às necessidades do
consumidor. 

E é justamente nesse pon-
to que surgem perguntas, co-
mo, por exemplo, como manu-
seio essa grande quantidade

de informação, ou como atinjo
o público de que  necessito?
Ou, ainda, como posso saber
o que meu cliente deseja, ou
que tipo de estratégia minha
empresa demanda?

Para responder essas e
outras perguntas, devemos
detectar objetivos e buscar
ferramentas tecnológicas
adequadas que nos ajude a
converter essa enorme quan-
tidade de dados em infor-
mações úteis que gerem "va-
lor".  A grande quantidade de
dados não é o que diferencia
uma empresa da outra, mas,
sim, é a forma com que cada
companhia extrai valor esses
dados. Para tanto, não se po-
de ter medo ou receio de utili-
zar ferramentas que auxiliem
nesse cotidiano. Por exemplo,
quando compramos um com-
putador, não conhecemos em
detalhes como ele funciona,
nem suas peças; mas nem
por isso deixamos que adquirir
e usar essa ferramenta, ex-
traindo o máximo dela. 

O mesmo ocorre com o vo-
lume de dados; esses dados
são a chave para um mundo
que antes era difícil de explo-
rar e representam oportunida-
des para fazer a diferença en-

tre sua empresa e a con-
corrência.

Para que isso aconteça,
uma vez traçada a estratégia
comercial, é necessário dispor
de um sistema de qualidade
para captura desses dados de
modo eficaz (com rapidez, se-
gurança e sem erros ortográfi-
cos), normalizar e detalhar to-
da informação, evitando as-
sim a duplicidade e que clien-
tes recebam conteúdo publi-
citário repetido ou dúbio; que
toda a quantidade de dados
não seja mera informação,
mas, sim, fonte de valor agre-
gado. 

Dessa forma, poderemos
conseguir uma base de dados
de qualidade, precisa, estrutu-
rada e sólida. E, se nossa ba-
se de dados for boa, podere-
mos conhecer melhor nossos
clientes, sabendo como pen-
sam, o que sentem, e o que
desejam. Em poucas pala-
vras, poderemos realizar uma
campanha de marketing sob
medida e certeira. 

Uma grande quantidade
de dados tratados, depurados
e analisados através de siste-
mas adequados geram valor,
tanto para empresas, como
para consumidores. 

Informação para agregar valor

Lucy López

Responsável pelo
Marketing -

DEYDE Qualidade
de Dados

www.deyde.es

Nobre Embalagem aposta em
evolução tecnológica 

Fundada em 1963 no Rio de Janeiro, a Nobre Emba-
lagem cresceu como uma empresa do segmento editorial.
Nela, entre outros trabalhos importantes, foram rodadas
as edições de uma popular revista de tevê da época. Mas
foi no ramo de embalagens, no qual passou a atuar nos
anos 70, que a gráfica encontrou sua verdadeira vocação.

A empresa é a primeira a integrar oficialmente o soft-
ware EasyCalc de geração e automação de orçamentos,
com o sistema de design de embalagens Esko Artios-
CAD. 

Konica Minolta adquire Milsul
A Konica Minolta anunciou a aquisição da Milsul, sediada em

Porto Alegre (RS).
Tradicional parceiro na região, a Milsul passará a operar como

subsidiária da Konica Minolta Brasil sob o novo nome de Konica
Minolta Business Solutions do Sul, marcando a expansão da com-
panhia no segmento de Production Print e mercados verticais,
além de demonstrar a intenção real da multinacional japonesa em
investir em nosso país. 

Em nota oficial, a gigante japonesa informa que a estrutura or-
ganizacional da subsidiária do sul será mantida. Ou seja, os exe-
cutivos Paulo Arias e Radamir Graciolli continuam à frente dos
negócios como diretores financeiro e comercial, respectivamente.
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Kodak Flexcel NX para aplicações 
em embalagens corrugadas

A Kodak anunciou o
lançamento de novos mo-
delos para sua linha de so-
luções Flexcel NX, desta
vez, voltados ao mercado
de papelão ondulado: o sis-
tema Flexcel NX Wide
5080, e a nova gama de
chapas Kodak Flexcel NXC. 

O sistema Flexcel NX Wide 5080 oferece uma plataforma reestiliza-
da e um novo laminador que permite gravar chapas em formatos de até
50x80". Foi desenvolvida para ter seu uso simplificado, rápida produtivi-
dade e sólido rendimento, contando com tecnologia de laser Kodak
SQUAREspot. 

Já as novas chapas Kodak Flexcel NXC foram desenvolvidas espe-
cialmente para aplicações de pós-impressão, e oferecem cobertura su-
perior de tinta com mensos desperdício.  

Flint Group lança 
nova chapa

A flint Group anunciou o lançamento da nylo-
flex NEF digital, uma nova chapa de alta durabi-
lidade, especialmente desenvolvida para o seg-
mento de impressão de embalagens flexíveis e
etiquetas.

A nova chapa oferece grande qualidade na
reprodução de áreas de altas luzes graças à sua
estabilidade, bem como oferece reprodução de
degradês mais suaves. Além disso, permite tra-
balhar com lineaturas de até 152 lpi e com maior
contraste de imagem. 

A cobertura de tinta é significativamente oti-
mizada, bem como o trabalho em altas densida-
des. O resultado é um excelente rendimento no
processo de impressão e no trabalho com fil-
mes, laminados e  papéis revestidos. 

Q
uarenta anos cele-
brados com investi-
mentos em tecnolo-
gias de impressão

que tornaram a Emibra, se-
diada na cidade de Suzano,
na Grande São Paulo, dona
de uma carteira invejável de
clientes, atendendo a gran-
des empresas como Johnson
& Johnson, Laboratórios Aji-
nomoto, NGK, entre outras
multinacionais instaladas no
Brasil, bem como empresas
nacionais de grande porte,
como Aché, Cifarma, dentre
outras.

A gráfica, que atua no
segmento de impressão de
embalagens em papel-

cartão, não inova apenas
quando o assunto é investi-
mento em tecnologia. Parcei-
ra da marca KBA há 14 anos,
a Emibra tornou-se uma das
pioneiras no ramo gráfico

brasileiro a adotar, como mo-
delo de gestão, as melhores
práticas de governança cor-
porativa. 

Fundada pela família
Braghiroli em 1974. Contudo,

em 2009, a gráfica passou
por uma profunda reestrutu-
ração administrativa.

Em 2000, a gráfica adqui-
riu sua primeira KBA Rapida
105 - na época, a marca pos-
suía outro representante co-
mercial no país. 

Em 2010 foi instalada
uma Rapida 105, seis cores
mais verniz.

Para 2014, a Emibra
anuncia a chegada de mais
um modelo Rapida 105 + 6L
(seis cores mais verniz). 

A nova Rapida 105 chega
em um momento importantís-
simo para a KBA no país,
com a criação da KBA Brasil
em 2013.

Emibra investe em mais uma impressora KBA Rapida
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Roland lança VersaEXPRESS
A Roland DG anunciou o

lançamento da impresora
VersaEXPRESS, RF-640,
impresora de alta veloci-

dade com velocidade esti-
mada de 48,5 m2/hora e
novo sistema de troca
de tinta que permite car-

regar um cartucho de re-
serva automaticamente en-

quanto se troca o cartucho principal.

Xaar lança novo
cabeçote de
impressão

A Xaar lançou sua nova ge-
ração de cabeçotes de impressão
Xaar 501 GS8. O novo sistema
combina a arquitetura Precision-
Plus com a tecnologia Xaar TF pa-
ra oferecer confiabilidade e de-
sempenho aos ambientes de pro-
dução mais exigentes. 

Pode imprimir em até 1440 ppp
gerando pontos de até 8 picolitros
ou quatro níveis de cinza a 360
dpi. Também é compatível a uma
ampla gama de tintas UV. 

Xaar 1002 GS6

A Xaar também anunciou que
sua tecnologia de cabeçotes de
impressão Xaar 1002 GS6 está
sendo a escolha de diversos fabri-
cantes de impressoras digitais de
etiquetas da indústria.

Ele combina qualidade e con-
fiabilidade com baixo custo e alta
resolução. Além disso, pode impri-
mir com tintas brancas de alta
opacidade fortemente pigmenta-
das, e vernizes de alta viscosidade
em uma mesma passada.  

A Durst anunciou oficialmente o lança-
mento de sua impressora digital inkjet para
etiquetas e rótulos Tau 330 no mercado
Americano.

Conceituado como um equipamento de
"alta definição", a Tau 330 trabalha à reso-
lução de 720x1080 dpi que oferece, como
recurso, a possibilidade de trabalhar inline
com sistema de acabamento a laser e apli-
car dados variáveis para personalização
dos produtos.

Além disso, conta com tintas Tau Low-
Migration UV da Sunjet que habilita a Tau

e rótulos para o segmento alimentício, bem
como obter um espectro ampliado de cores. 

Conta, ainda, com sistema de absorção
de gases emitidos durante o processo de
impressão, o que, além de eliminar odores
típicos dos trabalhos com tintas UV, vai ao
encontro da demanda de segmentos mais
exigentes, como o farmacêutico, no qual a
ausência de cheiro é primordial. 

Segundo a Durst internacional, o equi-
pamento, que no Brasil é comercializado
em parceira com a Rotatek, já possui insta-
lações previstas no país assim como nos

Durst Brasil apresenta seu novo escritório
Localizado em um condomínio empresarial em frente ao Parque Vila Lobos, em São

Paulo, o novo escritório da filial brasileira está estruturado
para atender executivos e clientes das soluções de im-
pressão digital inkjet UV industrial desenvolvidos pela com-
panhia, incluindo área para estoque de peças e suporte. 

O novo escritório da Durst Brasil está localizado na Ave-
nida Queiroz Filho, 1700 Bloco B , Sala 406. 

A
fabricante de pisos e revestimentos Portobello, sediada em Florianópolis (SC),
anunciou a aquisição de quatro novas impressoras Durst da linha Gamma XD. O
modelo, anunciado como a grande novidade do ano para o segmento cerâmico,
possui qualidade de impressão de 300x1000 dpi, design prático e otimizado para fa-

cilitar o trabalho dos operadores, sistema inteligente de aplicação de pontos, eliminando os
conhecidos "steps" na impressão, e monitoramento inteligente de espessura dos ladrilhos. 

Trabalhando com impressão digital para produção de azulejos desde 2011 (quando in-
vestiu em suas primeiras impressoras Gamma 75), a nova aquisição da Portobello, pioneira
no mundo, visa atender à demanda produtiva, que consiste na operação 24 horas ininter-
ruptas, sete dias por semana. 

Portobello investe em quatro novos
sistemas Durst Gamma XD

Durst Tau 330 chega ao mercado Americano

LLaa  PPrreennssaa

empresas
produtos

8

Programa de Certificação Pantone
O Programa de Certificações de Gráficas da Pantone para os seg-

mentos comercial e de embalagem passa a incluir novos padrões, se-
gundo anúncio da X-Rite. O programa visa analisar e revisar todos os
aspectos envolvidos no item cor, como preflight, preparação de arqui-
vos, provas, formulação e mistura de tinta, controle de processos etc. ,
assegurando qualidade e repetibilidade. 

Soluções Ecalc Software
fazem parte da trajetória
de sucesso da Intergraf

Intergraf  possui uma trajetória rica e pon-
tilhada por uma aguçada visão de mercado -
visão esta que permitiu com que a empresa,
fundada há 18 anos, quando, então, atuava
no segmento de formulários e notas fiscais,
mudasse seus rumos e crescesse como uma
gráfica focada nos mercados editorial e pro-
mocional. 

Gráfica que atuava no segmento de for-
mulário e notas fiscais, abriu novo leque de
negócios no setor promocional/editorial há 12
anos; soluções EasyCalc e PCP foram funda-
mentais para a transição bem-sucedida no
processo de gestão

L
aborprint, que foi pioneira em apli-
cações inovadoras no segmento
promocional, reforça o laço de
confiança com a tecnologia KBA e

renova seu parque gráfico para se tornar
ainda mais competitiva e eficiente

A Laborprint, que, em 2014, comple-
tou 20 anos de atuação no mercado pro-
mocional, desde cedo enxergou o inves-
timento em tecnologias diferenciadas
como o caminho para o sucesso. A gráfi-

ca foi uma das pioneiras no país a tra-
balhar, com sucesso, com os processos
híbridos de impressão (offset e digital),
principalmente para produção de im-
pressos com comunicação personaliza-
da. 

Agora, a empresa dá mais um salto
de investimento com o anúncio da aqui-
sição de uma nova impressora KBA Ra-
pida 105, configurada no padrão cinco
cores, mais verniz UV. 

Laborprint volta a investir em
nova impressora KBA Rapida 105

Pedro Henrique Camiloti.
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Jornal do Povo torna-se
novo cliente da Q.I. Press

Controls na América Latina
O "Jornal do Povo", sediado em Cachoeira do

Sul (RS), torna-se mais um cliente da Q.I. Press
Controls no país. O jornal também é o pioneiro na
região a instalar um sistema de controle de quali-
dade de impressão mRC-3D em uma rotativa
Goss Community. 

Com tiragem média de 8 mil exemplares e cer-
ca de 50 mil leitores, o jornal é focado na comuni-
dade local e, com o investimento no sistema Q.I.
Press Controls, visa aumentar a qualidade e renta-
bilidade através da otimização de registro e cor. 

Q.I. Press Controls e EAE

lançam novidades
A Q.I. Press Controls, em parceria com a EAE,

anunciou o lançamento do sistema IDS-3D, nova
tecnología de registro e controle de densidade de
cor baseado em imagens totalmente automatiza-
do voltado para rotativas com bobina.

Em 29 de novembro de 1814, 360 anos após Gutenberg ter in-
ventado a impressora manual, Friedrich Koenig e Andreas Bauer in-
ventavam uma nova impressora com duplo cilindro que foi usada pa-
ra imprimir o The Times de Londres. Essa marca faz com que a im-
pressão mecânica de jornais complete 200 anos.

Inventivo, Koenig criou um cilindro giratório que tornou-se a base
para a hoje conhecida impressão rotativa. Com a ajuda do fabricante
de equipamentos de precisão Bauer, ambos criaram uma nova ge-
ração de produtos para a indústria gráfica - lançando as bases para
um novo meio de se produzir conteúdo e disseminar informação. 

N
a contramão do difícil
ano que afetou mui-
tas das fabricantes
de equipamentos

gráficos do Brasil e do mundo,
a KBA Brasil teve, em 2014,
seu ano de consolidação no
país. Isso vale não somente
para sua base instalada de
equipamentos para impressão
offset para segmentos promo-
cional/comercial, como
também para o setor de em-
balagens e de impressão off-
set em large format, padrão no
qual a empresa é  pioneira. 

"Estava claro, tanto para
nós, como para nossa matriz,

que o Brasil precisava de um
outro fornecedor de tecnolo-

gia de impressão com amplo
portfólio de produtos. Em
2013, aceleramos nossa
atuação no Brasil já como
KBA Brasil e, em 2014, conso-
lidamos nossa marca como lí-
der, colhendo resultados ex-
tremamente positivos", disse
Lincoln Lopes, gerente de
vendas da KBA Brasil.

Nas Américas, a KBA Bra-
sil ficou apenas atrás da KBA
USA em desempenho de ven-
das, sendo que a América La-
tina representa 15% dos negó-
cios mundiais da empresa. 

KBA Brasil consolida-se no país 

Lincoln Lopes, gerente de vendas
da KBA Brasil.

Luiz Cesar Dutra, diretor-geral
da KBA Brasil.

200 anos da impressão com cilindro
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O
rganizada pela
AFEIGRAF, foi reali-
zada a Expoprint
América Latina, em

São Paulo, nos dias 16 a 22
de julho. Esta feira está ca-
minhando para ser a terceira
maior feira gráfica do mundo. 

Os expositores, fabrican-
tes e distribuidores estavam
distribuídos em 300 stands
que ocuparam uma área de

3.700 m2 e representavam
mais de 500 empresas.

Em relação à edição de
2010, que teve 35.000 visitan-
tes, a Expoprint 2014 teve
mais de 45.000 visitantes (de-
ve ser levado em conta que a
entrada de cada visitante so-
mente foi computada uma úni-
ca vez).

Estima-se que 10% dos vi-
sitantes eram extrangeiros,
em sua maioria de outros paí-
ses latinoamericanos, fazen-
do com que os principais ex-
positores se sentissem satis-
feitos com o número de pedi-

dos e de visitações recebidas
de outros países latinos. Isso
demonstra que esta é um feira
com vocação continental e
não exclusivamente brasileira.

É sabido que as novida-
des gráficas são apresenta-
das na DRUPA. Nas demais
feiras são atualizadas as
apresentações geográficas e
as novas versões dos produ-
tos existentes e a Expoprint
seguiu essa tendência. Mes-
mo assim, muitos produtos
expostos eram novidades pa-
ra a grande maioria dos visi-
tantes. 

O
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Brasil

Expoprint, a caminho de ser a 
maior feira gráfica do mundo

Tudo com clareza e rigor

A indústria de impressão em sua mão
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A
Agfa Graphics anuncia una nova gama de so-
luções inkjet UV para o mercado de im-
pressão de grande formato de alta tecnolo-
gia. As principais novidades são a Jeti Tauro

e Jeti Mira, além da versão 2.0 do software de fluxo de
trabalho Asanti.

As duas impressoras para o segmento de sinali-
zação e display são voltadas para o aumento de pro-
dutividade e maior qualidade de produção. O sistema
híbrido da Jeti Tauro oferece opções para automação
parcial ou total de carregamento / descarregamento
de mídia. A Jeti Tauro imprime materiais rígidos ou
em rolo de até 2,5 metros de largura, sendo totalmen-
te operada através do software de fluxo de trabalho
Asanti.

A Jeti Mira é uma impressora plana, de construção
robusta e disponível em duas versões de mesa: 2,7m
x 1,6m e 2,7m x 3,2m.

HP Latex Mobile para smartphones
A HP anunciou que sua tecnologia

HP Latex Mobile já está disponível em
todo o mundo.

Lançada há quatro meses na
SGIA Expo, a nova aplicação de gran-
de formato permite controlar proces-
sos de impressão a partir de um smartphone e é compatível com
os modelos HP Latex 310, 330 e 360. 

Tintas Durst recebem selo
Greenguard e Greenguard Gold

A Durst anunciou internacionalmente que suas tintas
Rho Premium Rigid 30DM, Rho Roll 30DM e Omega 2 fo-
ram certificadas pela Greenguard como ambientalmente
amigáveis e não-nocivas a operadores e ambientes de
produção.

A certificação Greenguard foi criada para elencar pro-
dutos totalmente livres de VOC (componentes orgânicos
voláteis) de acordo com as rígidas leis ambientais euro-
peias.  As análises e certificação são realizadas pelo Gre-
enguard Institute (GEI), um órgão independente.

Além disso, as três tintas Durst também receberam o
selo Greenguard Gold, também chamadas de Greenguard
Children & Schools certification. Esse selo atesta que as
tintas Durst, além de ambientalmente amigáveis, também
podem ser usadas sem qualquer prejuízo a pessoas que
sejam mais vulneráveis, como crianças ou idosos. 

Caldera lança Nexio
A solução Nexio, da Caldera, é uma ferra-

menta inovadora que conecta o RIP Caldera
aos softwares de outros fabricantes utilizando
os padrões JDF/JMF, assegurando não so-
mente um processamento mais veloz, como
também relatórios de status que permitem rea-
lizar ajustes nas operações.

Está voltado a gráficas que desejem automatizar seus proces-
sos e eliminar erros, reduzindo custos e permitindo a comunicação
entre aplicativos e enviar diretamente (e consistência) dados para
serem rasterizados diretamente ao RIP. 

A partir do momento em que o Nexio recebe os dados com os
parâmetros de impressão, como formato, número de cópias, nome
do cliente, ID etc. Os arquivos são automaticamente carregados na
barra de imagens com esses parâmetros e são processados de
acordo com os settings. Uma vez concluído, os arquivos são rotula-
dos como "Executados" e o RIP Caldera e os reports JDF são cria-
dos pelo Nexo e enviados novamente para serem processados. 

Mimaki: tintas certificadas
A Mimaki, fabricante de

impressoras inkjet de gran-
des formatos, conquistou a
certificação OEKO-TEX
para suas tintas por subli-
mação Sb300 e para as
tintas de transferência por
sublimação Sb53. 

Nova gama de soluções inkjet UV
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C
elebrada do  18 a 21
de março, em São
Paulo, a FESPA
Brasil / ExpoPrint Di-

gital 2015. Durante os 4 dias
de evento, os setores de co-
municação visual, impressão
digital, grandes formatos, es-
tamparia digital, dados variá-
veis, web-to-print, baixas tira-
gens, sinalização, decoração
de interiores, serigrafia e mui-
to mais estavam reunidos pa-
ra demonstrar ao visitante o
que há de mais recente e mo-
derno no mercado.

A feira, consolidada como
a primeira feira de negócios
do ano no setor, está focada
em apresentar alta tecnologia
ao empresário visitante, que
pode ver de perto e em funcio-
namento as mais diversas so-
luções, desde a pré-im-
pressão até o acabamento.
Além disso, pode usufruir de
toda a estrutura da feira, que
busca sempre oferecer as
condições mais confortáveis
para que o empresário possa
concluir seus negócios duran-
te a feira com tranquilidade.

Durante os quatro dias de
feira, FESPA Brasil / Expo-
Print Digital 2015, foram re-
gistrados 14.236 visitantes
únicos. Na comparação com
a edição 2013, houve um
crescimento de 8% em visi-
tantes únicos.

Para abrigar as grandes

marcas nacionais e interna-
cionais, a área de exposição
foi aumentada em 8%. Foram
12% mais expositores do que
em 2013 - e um crescimento
ainda maior em marcas ex-
postas: nesta edição foi atin-
gido o número de 439 mar-
cas.

Reforçando a proposta
feita pela FESPA e APS des-
de a primeira edição de rein-
vestir no mercado, buscando
profissionalizar o mercado e
criar demandas de impressão
e negócios sustentáveis, fo-
ram organizados dois con-
gressos gratuitos durante a
exposição: o Congresso In-

ternacional de Impressão Di-
gital e Digital Textile Confe-
rence, já presente em outras
partes do mundo e realizado
pela primeira vez no Brasil.
Ambos fizeram enorme su-
cesso, somando um total de
496 participantes.

Desde 2011, a APS e
FESPA vêm estudando o
mercado visando oferecer
uma solução perfeita para ex-
positores e visitantes, assim
decidiu por promover a feira
no início do ano, e assim con-
solidando sua posição como
a primeira oportunidade do
ano para gerar negócios e
buscar novas oportunidades.

Tal iniciativa começou em
março de 2013, manteve seu
posicionamento em março de
2015 e neste momento, aten-
dendo mais uma vez a ne-
cessidade do mercado, a fei-
ra passa a ser anual, com a
próxima edição já confirma-
da, de 6 a 9 de abril de 2016.

Outra novidade é que
mais um segmento ganha
espaço e uma terceira feira é
confirmada para ocorrer na
mesma data e espaço: a
Brasil Label, iniciativa pro-
movida entre APS Feiras e
FESPA voltada para o cres-
cente segmento de im-
pressão de rótulos.

FESPA Brasil / ExpoPrint Digital
anuncia edição anual
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APS FEIRAS REFORÇA

VARIEDADE DE SOLUÇÕES

APRESENTADAS

Para Alexandre Keese,
Diretor da APS Feiras, ressal-
ta a parte educacional e tec-
nológica da feira: "Tivemos
uma série de palestras sobre
tecnologia, gestão e oportuni-
dades. Os expositores de-
monstraram tecnologias em
software, hardware, gestão,
insumos, para que todas as
soluções de comunicação vi-
sual, impressão digital e ves-
tuário fossem atendidas de
forma plena dentro da feira.
Os empresários saíram com
a semente e pensando quan-
tos projetos eles podem de-
senvolver".

CONGRESSOS NA FESPA
BRASIL

Em 2015, a FESPA Brasil
promoveu a segunda edição
do Congresso Internacional
de Comunicação Visual e Im-
pressão Digital. 

Dentro do Congresso In-
ternacional de Comunicação
Visual e Impressão Digital, foi
promovido o primeiro Debate
de Estratégias de Mercado
da Comunicação Visual no
Brasil. 

A novidade na FESPA
Brasil 2015 foi o Digital Texti-
le Conference. A iniciativa
destacou a impressão digital
têxtil - ou estamparia digital -,
que está em franco cresci-
mento no Brasil e no mundo,
gerando altas demandas de
impressão. Durante todo o
dia, empresários e especialis-
tas no ramo falaram sobre

técnicas, processos, história
e outros pontos. 

Ricardo Pi, diretor da
Durst no Brasil, foi um dos pa-
lestrantes do Digital Textile
Conference São Paulo: "No
congresso, pudemos compar-
tilhar com o público local algo
que já vem acontecendo com
força na Europa e Estados
Unidos: o uso do tecido para
comunicação visual em gran-
des formatos. Comparamos a
diferença em termos de custo
e os benefícios do soft signa-
ge. Demonstramos esta pos-
sibilidade aos participantes".

WRAP CUP MASTERS SERIES

TEM NOVO CAMPEÃO

A FESPA Brasil 2015 abri-
gou a segunda edição do
Wrap Cup Masters Series
Brasil. O campeonato de en-
velopamento de veículos
acontece nos três primeiros
dias da feira e reúne os maio-
res nomes do país em uma
competição em que o melhor
terá sua vaga garantida para
a FESPA World Wrap Mas-
ters Series Global Final na
Alemanha, em maio.

O grande campeão foi
Eduardo Chardosim Stabel,
de Porto Alegre (RS), que su-
perou na final Marcos Araújo
Pereira, de Diadema (SP). 

IMPRESSÃO DIGITAL EM FOCO NA

EXPOPRINT DIGITAL

A ExpoPrint Digital de-
monstrou soluções diversas
em impressão digital. Desde
os softwares de pré-im-
pressão e gerenciamento,
além das infinitas possibilida-

des do web-2-print, passando
pela impressão de dados va-
riáveis, baixas tiragens, sob
demanda, rótulos, chegando
ao acabamento digital e todos
os substratos que podem ser
impressos, a feira foi rechea-
da de soluções e lançamen-
tos.

O diretor da ExpoPrint Di-
gital e gerente de vendas da
Canon, Eduardo Buck, ressal-
ta: "A ExpoPrint Digital / FES-
PA Brasil foi um novo marco
para a Canon no Brasil, pois
em meio às incertezas da
economia, continuamos a in-
vestir no Brasil. Trouxemos
ao mercado gráfico brasileiro
um novo portfólio de equipa-
mentos que tem por objetivo
melhorar a eficiência no uso
da tecnologia de impressão
sob demanda".O presidente
da Afeigraf e diretor da Guten-
berg, Klaus Tiedemann, falou
sobre os resultados alcança-
dos: " A ExpoPrint Digital de-
monstrou que a impressão di-
gital está no foco dos investi-
mentos do mercado de im-
pressão. Na feira, a Guten-
berg demonstrou uma so-
lução brasileira para im-
pressão digital transpromo,
que gerou muito interesse".

Elaine Almeida, vice-presi-
dente da Afeigraf e gerente de
marketing da Ferrostaal, sa-
lienta que a feira superou os
resultados esperado. 

COMUNICAÇÃO VISUAL

As soluções de comuni-
cação visual, sinalização,
grandes formatos e muitos
outros segmentos estiveram

presentes no espaço de ex-
posição da FESPA Brasil
2015. A HP patrocinou o Con-
gresso Internacional de Co-
municação Visual e Im-
pressão Digital e estreou com
êxito na FESPA Brasil ao
apresentar sua linha Látex,
muito bem recebida. Edissa
Furlan, gerente de comuni-
cação e marketing da HP,
destaca: "A feira foi uma grata
surpresa neste primeiro ano
da HP. Vimos um público inte-
ressado, de qualidade, e para
nós é uma honra ter colhido
os frutos na feira. Sentimos a
busca por novas aplicações,
com empresários que bus-
cam a criatividade".

IMPRESSÃO TÊXTIL DESTACA

A impressão digital têxtil -
ou estamparia digital - foi um
ponto de destaque na FESPA
Brasil 2015. Empresas nacio-
nais e internacionais expuse-
ram suas soluções para este
segmento que vem crescen-
do a cada ano e é uma exce-
lente oportunidade de investi-
mento, independente de
cenários externos.

A Digital Textile Conferen-
ce fornece um panorama do
segmento por especialistas
em impressão digital têxtil,
prontos para compartilhar
conhecimento, experiências e
visões sobre produtos inova-
dores, tendências, estudos de
caso e segredos comerciais.
O evento vem para agregar
valor ao profissional e ao mer-
cado. A conferência tem Ep-
son e Global Química & Moda
como Patrocinadoras.
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P
ara o diretor da Expo-
Print Digital 2015 e
gerente de Vendas
de Grandes Contas

da Canon, Eduardo Buck, o
diferente pode estar em ofere-
cer ao cliente final a quantida-
de de impressão que este de-
seja por um preço acessível e
com um produto de qualidade,
caso da impressão sob de-
manda: "A impressão sob de-
manda é uma oportunidade
para alcançar novos merca-
dos e fortalecer a presença
nos já existentes. Podemos
oferecer serviços para os se-
tores de baixo e médio volume
de impressão, produzindo liv-
ros com qualidade superior e
na quantidade exigida pelo
cliente", explica Buck. 

Foi promovida a segunda
edição do Congresso Interna-
cional de Comunicação Visual
e Impressão Digital, com reno-
mados especialistas do mun-
do todo. O Wrap Cup Masters
Series Brasil também entra
em seu segundo ano, reunin-
do os grandes craques do en-
velopamento de veículos.
Uma novidade é o Digital Tex-
tile Conference, com palestras
sobre impressão digital têxtil.

Aplicações de web-to-print
gradualmente vão conquistan-
do gráficas brasileiras e ge-
rando negócios. A plataforma
Isidora de W2P, totalmente
desenvolvida no Brasil.

A Canon/Océ marca a sua
entrada no segmento de pro-
dução de alto volume com a
nova família de impressoras
UV true flatbed, a Océ Arizona
6100 Series. 

A T&C possui um portfólio
de produtos que garante sua
atuação em várias áreas. Du-
rante a ExpoPrint Digital, a em-
presa apresentou soluções de
provas digitais, sinalização, fo-
tografia e sublimação da Ep-
son, com destaque para a im-

pressão direta em tecido Ep-
son Surecolor SC-F2000; plot-
ter de recorte digital da Sum-
ma; exemplos de enobreci-
mento digital da Scodix; im-
pressoras digitais LED. A pri-
meira com toner branco do
mercado,  da OKI; e o lança-
mento da Konica Minolta, a biz-
hub PRESS C1070P, equipa-
mento de impressão digital de
alta produção que, além de
inovações de design em seu
hardware (com CPU embuti-
da), traz velocidade de 71 pági-
nas por minuto à resolução de
1200x1200 dpi, sendo possível
trabalhar com mídias em gra-
maturas de 62 a 300 g/m2.

IMPRESSORA DIGITAL

Rotatek está apostando no
segmento digital, em especial
na área label. No stand da em-
presa, esteve em exposição a
Kodak NexPress SX3300, im-
pressora digital eletrofotográfi-
ca de alta qualidade.

A Agfa Graphics adicionou
recursos de distribuição
eletrônica de documentos à
última versão do StoreFront,
sua solução aberta "web-to-
print". O Apogee e o Asanti
StoreFront 2.3 agora dão aos
prestadores de serviços de
impressão a oportunidade de
ampliarem mais facilmente a
oferta de produtos e serviços,
podendo atingir novos merca-
dos.

O scanner SD One da
Contex acaba de ser lançado
com bastante entusiasmo pe-
lo fabricante e já está disponí-
vel no Brasil por meio da
AKAD. De fato, trata-se de um
produto inovador, anunciado
como o primeiro scanner de
grande formato "true desktop",
ou seja, que pode ser usado
em casa ou escritórios, aten-
dendo necessidades profis-
sionais de escaneamento de
projetos e plantas de engen-

haria. Este lançamento desta-
ca por sua leveza, facilidade
de uso e preço competitivo. A
Contex é líder mundial no de-
senvolvimento de scanners de
digitalização de grandes for-
matos e soluções de imagem

A Diginove esteve presen-
te na ExpoPrint Digital 2015,
apresentou no Brasil marcas
no segmento de acabamento
digital, a laminadora Foliant
Veja 400 A em .

A OKI Data participou no
evento, o destaque será para
as impressoras exclusivas da
empresa que possibilitam a
impressão com toner branco e
clear, um grande diferencial
para o mercado, que oferece
aos designers e empresas
gráficas uma maior flexibilida-
de nos processos de im-
pressão, tornando possível fa-
zer aplicações com brilho lo-
calizado e marcas d'água, por
exemplo. 

SOFTWARES

Zanatto participou com so-
luções em softwares Kodak
integrado ao sistema Kodak
Prinergy, também mostrou se
a tecnologia para criação e
controle em embalagens
PackZ, seu mais novo portfo-
lio em termos de software e
Workflow.

Também farão demons-
trações dos softwares de pro-
va de cor GMG, dos instru-
mentos de mensuração de cor
X-Rite, bem como conferir a
qualidade da impressora digi-
tal para rótulos e etiquetas
SwiftColor 4000D. A Zanatto
foi com uma novidade para e
impressão de cartão para bai-
xas tiragens, a impressora Di-
gital XANTÉ Ilumina, além de
papéis autoadesivos Rapid
Label e papéis de prova Mitsu-
bishi.

Durante o evento, a SPG-
Prints apresentou sua próxi-

ma geração de impressora di-
gital têxtil, a PIKE.

Sharp - multinacional japo-
nesa fabricante de eletrônicos
- vem crescendo ano após
ano no mercado de impressão
e, pela primeira vez, participa
de uma grande feira do seg-
mento.

Xerox acaba de lançar e
apresentou pela primeira vez
no Brasil sua mais nova im-
pressora de produção gráfica
digital, a Versant 80 para volu-
mes médios mensais de 30
mil a 80 mil páginas.

IMPRESSORA COLORIDA

Na ocasião, a Canon
apresentou duas novas so-
luções voltadas para o merca-
do de produção, que deman-
da precisão e qualidade. A
imagePRESS C800 é uma im-
pressora colorida de alta qua-
lidade, voltada para o setor
gráfico de produção leve. Tra-
balha em velocidades de até
80 ppm (A4), com até 500 mil
impressões mensais, imprime
envelopes e em uma varieda-
de de mídias revestidas, colo-
ridas com relevo, e texturas. 

A Zanatto Soluções Gráfi-
cas participou ratificando sua
parceria com a Starlaser e Imi-
dia, respectivamente. O foco
foram tecnologias para pro-
dução de embalagens e eti-
quetas, com destaque para a
impressora SwiftColor
4000Dmpara a impressão di-
gital de rótulos e etiquetas.
Também expos e demonstrou
a tecnologia dos softwares de
prova de cor GMG Color, a im-
pressora digital XANTÉ Ilumi-
na, uma novidade para im-
pressão de cartões em baixas
tiragens. Complementando, a
Zanatto mostrou os papéis au-
toadesivos Rapid Label ,
papéis de prova Mitsubishi e
os aparelhos de Densitome-
tria X-Rite.

Apresentações na ExpoPrint Digital 2015
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Kodak marca presença 
na Andigráfica 2015

De 2 a 5 de junho, a Kodak estará participando da 12º edição da Feira
Internacional da Indústria de Comunicação Gráfica - Andigráfica, que acon-
tece em Bogotá, Colômbia.

Tendo como palco um dos eventos mais tradicionais da indústria gráfi-
ca latino-americana, a Kodak mostrará, juntamente com seu parceiro local,
a Dispapeles, seu portfólio tecnológico que inclui o CtP Achieve (a nova ge-
ração de equipamentos CtP Kodak), as chapas chemistry-free Sonora XP
e Sonora News,  e o sistema de workflow Prinergy EVO. 

Permeando todas as demonstrações tecnológicas estará o conceito de
oferecer sustentabilidade e potencial competitivo às gráficas, aliando res-
ponsabilidade ambiental, tecnologias de ponta, e soluções que ampliam a
qualidade e competitividade dos clientes. 

Este é o oitavo ano consecutivo que a Dispapeles expõe tecnologias
Kodak na feira. 

4YouSee estará 
na Brasil Signage Expo 2015 

4YouSee planeja grandes novidades para o mercado de DOOH (digital
out-of-home) e TV Corporativa no ano de 2015. Além de lançamentos e
aprimoramentos, o 4YouSee estará na Brasil Signage Expo 2015 - nos
dias 27 e 28 de agosto no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em São
Paulo - após colher resultados positivos na primeira edição da feira, que
ocorreu em setembro do ano passado.

Márcia Barili Crepani

Consultor de negócios inkjet da Agfa

Márcia Barili Crepani irá atuar como
consultora de negócios inkjet. Formada
em Administração de Empresas e pós-
graduada em Negócios Internacionais -
Comércio Exterior, possui passagem na
EFI como Coordenadora de Vendas da
América Latina de 2010 até o início de
2015, sendo responsável até então pela
operação de vendas, gerenciamento de
processos de logística aos clientes e dis-
tribuidores e também atividade de pré e
pós-vendas. 

Claudio Eduardo Comenale

Consultor de negócios inkjet da Agfa

Claudio Eduardo Comenale é um dos
novos consultores de negócios inkjet.
Formado em Comunicação Social - Jor-
nalismo, atua no mercado de vendas de
equipamentos de grande formato para os
mercados de comunicação visual e sina-
lização desde 2000. 
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PESSOAS

papel
Stora Enso anuncia embalagem 
de chocolate impressa digitalmente

A Stora Enso está comemorando um im-
portante case mundial. A fabricante está for-
necendo os materiais cartonados para a pri-
meira máquina de impressão digital da Eu-
ropa dedicada a imprimir caixas de chocola-
te e doces, instalada na Pfäffle GmbH & Co.
KG, sediada em Stuttgart, Alemanha. 

A impressora, uma HP Indigo 30000, está sendo usada exclusivamen-
te para produção de caixas flexíveis em substratos Stora Enso como En-
socoat Performa, Tambrite e cartões CKB em formatos de 75x53 cm. 

Sappi amplia seu Centro de
Desenvolvimento de Papéis Especiais

A Sappi inaugurou seu laboratório de papéis - o Paper Lab. A planta
serve como base para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos,
principalmente, para o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento mantido pe-
la empresa em sua fábrica em Alfeld, que conta com um laboratório de pro-
vas para mensuração de qualidade e gramaturas que vão de 18 a 400
g/m2, centro de análise de papéis e cartonados especiais que opera 24 ho-
ras por dia e que tem capacidade para analisar mais de 30 mil rolos de bo-
binas/ano, e avaliar desempenho da mídia em  máquina. 




