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Drupa  2020 convida

expositores  de todo o mundo

Com uma visão   estratégica clara

de comunicação e  temas  pioneiros,

a feira internacional para tecnologias

de impressão,  Drupa, deu as boas

vindas aos expositores de todo o

mundo para apresentar suas ino-

vações de 16 a 26 de junho de 2020

em Dusseldorf. A inscrição on line

para os expositores    já está disponí-

vel no endereço  www.drupa.com . A

data do encerramento da inscrição é 31 de outubro de 2018.

A campanha de marketing global foi lançada na Feira Inter-

pack 2017, o evento mais importante da indústria internacio-

nal de embalagem e todos os processadores relacionados,

que ocorreu de 4 a 10 de maio. Na Interpack 2017 a Drupa

2020 foi apresentada  aos meios de comunicação interna-

cionais durante uma coletiva de imprensa.

F
undada em 1969 como uma em-

presa tipicamente familiar, atuan-

do com impressão de panfletos, a

Gráficos Sangar tornou-se uma

das referências no segmento de im-

pressão de bulas e embalagens para o

mercado farmacêutico. 

Em sua história de quase 50 anos, a

empresa passou por três momentos im-

portantes de renovação, os quais foram

fundamentais para a formatação do mo-

delo de negócio atual: em 1985, quando,

através de Davidson Tomé, filho do fun-

dador, Sr. Djalma Tomé, a gráfica passa

a atender o segmento farmacêutico, ra-

mo que viria a se tornar sua atividade

principal e motivaria os investimentos

tecnológicos através da impressão de

bulas e rótulos convencionais confeccio-

nados em offset; em 2008, quando, dian-

te a crise mundial, o mercado farmacêu-

tico se modificou, e o número de gráficas

concorrentes aumentou, obrigando a

Sangar a rever sua postura no mercado e

desenvolver uma solução interna para

gerenciar suas atividades; e 2015, quan-

do, em um novo salto para a moderni-

zação de seus processos, a empresa

abriu mão de seu sistema de gerencia-

mento interno, reformulou sua estrutura

administrativa e passou a investir em

uma solução de gestão terceirizada. 

Foi então que, no mesmo ano de

2015, a Sangar fez o primeiro contato

com a Ecalc Software. Atualmente, a

Gráficos Sangar opera com cinco siste-

mas desenvolvidos pela  Ecalc: o Easy-

calc, o Eplan, o Ecube, o Express Admi-

nistrativo / Financeiro / Compras / Esto-

que  e o eMining.

Três estudantes de São Paulo

vencem o Global Schindler

Award 2017
A sétima edição do Global Award Schindler 2017, que te-

ve como objetivo a realocação e mobilidade de um mercado

de São Paulo como catalisador para a mudança, já tem ven-

cedores.

O júri de especialistas de renome internacional avaliou o

trabalho desenvolvido por estudantes de países do mundo

inteiro, como a China, Suíça, Estados Unidos, Eslovênia,

entre outros. Os três estudantes da Faculdade de Arquitetu-

ra e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP),

cujo projeto foi o vencedor da competição, receberão um

prémio no valor de 100.000 dólares.

O Global Schindler Award é considerado como um dos

concursos do novo design urbano com mais destaque a ní-

vel mundial, sendo através desta competição que a Schind-

ler procura aproximar dos futuros arquitetos as cidades do

amanhã.

Paulo Faria novo

diretor geral da

KBA Brasil

A KBA Brasil anunciou Paulo Fa-

ria como seu novo diretor geral. Ele

substitui a Luiz Cesar Dutra, e terá a

missão de coordenar as ações da fi-

lial brasileira. Com passagens por

grandes empresas do setor gráfico

(tanto no segmento offset como digi-

tal) e 25 anos de atuação nesse mer-

cado.

Gráficos Sangar com

soluções Ecalc Software
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C
om o objetivo de

reunir os profissio-

nais da indústria de

impressão e com-

partilhar conteúdo sobre ino-

vação tecnológica, a ABTG

(Associação Brasileira de

Tecnologia Gráfica) vai reali-

zar o Congresso Internacio-

nal de Tecnologia Gráfica. O

evento, com promoção da

APS Feiras & Eventos, ocorre

no dia 24 de agosto, no Es-

paço Milenium, na cidade de

São Paulo.

Um café da manhã foi pro-

movido aos profissionais da

indústria e imprensa especia-

lizada para apresentar o Con-

gresso. Pela equipe da

ABTG, falaram Francisco Ve-

loso Filho, Manoel Manteigas

de Oliveira, Claudinei Pereira

e Bruno Cialone; já Alexandre

Keese discursou pela APS

Feiras.

De acordo com Francisco

Veloso Filho, presidente da

ABTG: "O Congresso Inter-

nacional de Tecnologia Gráfi-

ca será um evento de funda-

mental importância e aconte-

cerá num momento dos mais

adequados. As empresas

gráficas precisam estar pre-

paradas para o reaquecimen-

to das atividades econômicas

e aproveitar as oportunidades

que certamente voltarão a

aparecer".

Para conseguir as melho-

res oportunidades dentro de

um cenário de recuperação

econômica, o empresário de

impressão precisa estar infor-

mado. Conhecer novos con-

ceitos de gestão e compreen-

der as tendências tecnológi-

cas são itens fundamentais,

conforme destaca Manoel

Manteigas de Oliveira, Diretor

Técnico da ABTG. 

As iniciativas da ABTG

são conhecidas pelo alto ní-

vel técnico e que de fato cola-

boram para um crescimento

dos profissionais e suas em-

presas. A mesma premissa é

aplicada para o Congresso

Internacional de Tecnologia

Gráfica, que terá em sua

abertura o alemão Andreas

Weber, um dos maiores es-

pecialistas na indústria gráfi-

ca do mundo, com o tema

"Inovação tecnológica e ino-

vação de marketing - gestão

da tecnologia para responder

às tendências de mercado".

O Congresso Internacio-

nal de Tecnologia Gráfica

tem ainda a presença confir-

mada do consultor brasileiro

Hamilton Terni Costa, que

trata de "Gestão da tecnolo-

gia na proposição de valor re-

conhecida pelo cliente". O es-

pecialista em impressão Ale-

xandre Keese destaca "Im-

pressão funcional e industrial

- soluções, tendências e

oportunidades". A área de

"Alternativas para produção

de rótulos e etiquetas de alta

qualidade" ficará a cargo de

Sandro Cardoch, do Canadá.

Todas as palestras interna-

cionais vão contar com tra-

dução simultânea. Mais pa-

lestrantes e temas serão

anunciados em breve.

ABTG anuncia Congresso Internacional de Tecnologia Gráfica
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Acordo Heidelberger e Steinemann Technology
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), fornecedor de  equipamentos , serviços

e consumíveis para a indústria global da impressão, Steinemann Techonology AG,  fornece-

dor mundial de sistemas de acabamento digital e convencional com sede em St. Gallen,

Suíça, firmaram um acordo de colaboração a partir do qual a Heidelberg assumirá respon-

sabilidades exclusivas de gestão para todo o portifólio de impressão  de acabamentos da

Steinemann em numerosos mercados como Alemanha, França, índia, Japão e Estados Uni-

dos. Heidelberg considera que os sistemas de verniz e reservas da Steinemann comple-

mentam sua gama de impressão  de acabados Saphira , assim como seus sistemas de im-

pressão offset e digital, como a nova Heidelberg Primefire 106, o primeiro sistema de im-

pressão digital industrial para o formato B1.

H
eidelberger Druck-

maschinen AG (Hei-

delberg) está se

transforman-

do em uma pla-

taforma lí-

der da indús-

tria para empresas

associadas. Portanto, a

empresa está em condições

de expandir racional e efi-

cientemente sua posição co-

mo fornecedor de soluções

globais, precisamente de

acordo

com as neces-

sidades dos clientes  e

das cadeias de valor das grá-

f i -

c a s .

Com sua

rede única de

vendas e serviços

em combinação com a plata-

forma de inteligência empre-

sarial  Prinect, Heidelberg

faz com que o pro-

cesso de integração

seja o mais fácil possível

para as empresas interessa-

das na cooperação. O pro-

cesso é apoiado pela digi-

tação em curso na indústria,

que resulta a integração total

e sem problemas do portifólio

dos clientes nesta oferta glo-

bal.

O Grupo Ricoh, como companhia global,

tem o seu foco na sustentabilidade das práti-

cas empresariais.

No seguimento das comemorações sobre

"O Dia Mundial do Ambiente" das Nações Uni-

das, que ocorre no 5 de junho, com várias

ações ambientais em todo o mundo, a Ricoh

associou-se com a iniciativa "Ricoh Eco Ac-

tionMonth" - o mês das atividades que promo-

vem a sustentabilidade ambiental.

Desde 2006 todos os colaboradores do

Grupo Ricoh pensam no ambiente de uma for-

ma global, tomam ações ambientalmente res-

ponsáveis e adquirem novos conhecimentos

ecológicos com especial destaque durante o

mês de junho.

As iniciativas de sustentabilidade ambiental

desenvolvidas pelo Grupo Ricoh têm sido am-

plamente reconhecidas no mundo empresarial,

como são exemplos as seguintes distinções:

l A classificação Gold da EcoVadisnas

suas boas práticas de sustentabilidade pelo

terceiro ano consecutivo

l O prémio 3 Rs(Reduzir, Reutilizar e Reci-

clar) 2016

l O prémio de excelência em Ambiente do

Ministério do Ambiente Japonês

Nova versão

do EFI iQuote 
A EFI acaba de dispo-

nibilizar o download da

nova versão do módulo

de orçamento iQuote. A

solução recebeu atuali-

zações que permitem o

melhor aproveitamento

do papel e economia de

recursos de produção.

Novas ferramentas

também foram vinculadas

para aprimorar o suporte

oferecido pelo sistema

para o segmento label. 

Reconhecido mun-

dialmente e uma ferra-

menta premiada do

portfólio da EFI, o iQuote

conquistou o mercado

por ser um módulo es-

pecífico para o setor fi-

nanceiro. Com  uma tec-

nologia de ponta, ele per-

mite o cálculo de orça-

mentos, controle de pro-

postas, emissão de or-

dens de produção, ge-

renciamento de clientes,

acompanhamento da

rentabilidade do negócio,

entre outros, com auto-

mação, agilidade e inte-

ligência no processo grá-

fico. 

Heidelberg: fornecedor de soluções globais

Ricoh promove o 12.º Eco ActionMonthcom

compromisso para um futuro mais sustentável 
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A
Konica Minolta Busi-

ness Solutions do

Brasil anunciou ofi-

cialmente, no último

dia 23 de maio, terça-feira, a

incorporação definitiva de sua

filial na região sul. O processo

de criação das filiais do Rio

Grande do Sul e Santa Catari-

na iniciou-se em 2015, com a

aquisição da Milsul, então, re-

venda Konica Minolta atuante

na região. Com a finalização

da fusão, ambos os escritórios

passam a operar integralmen-

te sob a administração do es-

critório de São Paulo. 

O fato foi marcado pela

reinauguração do escritório

de Porto Alegre (RS), que

abriu suas portas para rece-

ber empresários gráficos da

região. Mais de 200 clientes

Konica Minolta dos estados

do Rio Grande do Sul e San-

ta Catarina prestigiaram o

evento, que foi aberto oficial-

mente pelo Presidente da Ko-

nica Minolta Business Solu-

tions do Brasil, Sr. Takahito

Mitsuhashi, através do corte

da fita comemorativa.

Complementando o even-

to de reinauguração da filial

sul, a Konica Minolta promo-

veu um road show na nova

estrutura de seu showroom

em Porto Alegre.

KBA Brasil foca investimento em serviços

Acompanhando a expansão de

sua atuação no mercado brasileiro

em 2016, a KBA Brasil anunciou

novos investimentos em seu setor

de serviços com a ampliação de

sua equipe de técnicos e investi-

mento nas chamadas vendas con-

sultivas. 

Para o gerente de serviços da

KBA Brasil, Fábio Vido, o pós-ven-

da é fundamental para fortalecer o

relacionamento com os clientes.

"Não existe negócio sem serviços",

disse Fábio, que iniciou sua carrei-

ra na KBA em 1996 e, após quase

20 anos de atuação em empresas

do segmento offset, voltou a trabal-

har na KBA Brasil em 2014. 

O software de

renderização e

animação KeyShot 

O software KeyShot da Luxion para

animação e renderização 3D é nativa-

mente compatível com o Appearance Ex-

change Format (AxF). Desenvolvido pela

X-Rite, o AxF é um formato independente

de fornecedor que possibilita a comuni-

cação integral de dados de aparência vi-

sual em um arquivo único e editável, aper-

feiçoando o processo de virtualização do

design. A compatibilidade do KeyShot

com o AxF permite aos usuários criar vi-

suais e imagens de produtos com altíssi-

ma qualidade por meio de dados de ma-

terial digital fisicamente precisos.

Konica Minolta Business Solutions do Brasil no sul do país
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O
s conceitos ao redor

do marketing e da

tecnologia  mudam

tão rápido que às

vezes não nos dá tempo de

identificar uma tendência

quando já foi deixada e substi-

tuída por uma nova. Não é es-

te o caso do marketing relacio-

nal. Não é uma moda, é uma

estratégia empresarial   que

demonstra sua eficácia mel-

horando os resultados das

marcas mais inovadoras que

o adotaram como forma de

comunicação com seus clien-

tes.

O marketing relacional é o

método mais eficaz para criar

soluções próximas e duradou-

ras com os clientes, permitin-

do que tanto a empresa como

o consumidor possam obter

melhores benefícios na re-

lação. Mas não é só isto, " o

marketing baseado na relação

supõe uma orientação es-

tratégica até o cliente e neces-

sita que a marca realize um

esforço ao longo do tempo

nessa direção" , explica Rafa

Romero, responsável da Selli-

gent Ibérica, " não há que fi-

xar-se somente nas vendas a

curto prazo como também

entender o verdadeiro benefí-

cio que estas continuarão ao

longo do tempo se conhecer-

mos  nossos clientes".

Há quatro aspec-

tos fundamentais  a

serem levados em

conta para implantar

uma boa estratégia

de marketing relacio-

nal:

l O cliente é o

centro. Conhecê-lo é

o principal objetivo,

criar experiências e produtos

que lhe agradem e, sobretudo

, ouvir sua opinião e estar

atento às suas reações, por-

que são as que nos indicarão

o que estamos fazendo bem.

l Fidelização. Do mesmo

modo que se seguem a gru-

pos de música ou YouTubers

temos que desejar que os

consumidores sigam a nossa

marca.  Se eles se identificam

com ela, encontram relevante

conteúdo que compartimos e

lhes oferecemos um boa ex-

periência de usuário, teremos

clientes fidelizados e que

atuarão como evangelizado-

res de nossa marca.

l "Win-win" Apostar em

uma estratégia na qual não só

a marca saia beneficiada, mas

também que o consumidor

perceba um ganho. E isto  não

se aplica  somente aos consu-

midores finais, serve também

para os fornecedores e parcei-

ros.

l Personalização. Toda

uma estratégia baseada na

relação pode dirigir-se indis-

criminadamente a toda massa

de público potencial de um

produto ou serviço. Para con-

seguir essa sensação de que

todos ganhamos é fundamen-

tal trabalhar na personali-

zação das mensagens. Rafa

Romero, da Selligent, explica

que " uma relação constante

com os consumidores nos aju-

da a obter informação sobre

suas preferências e  que estes

dados devem ser utilizados

para oferecer-lhes serviços

que se ajustem ao que neces-

sitem e queiram, aumentando

assim as probabilidades de

compra".

l Visão a médio-longo

prazo. As ações de marketing

relacional buscam um aumen-

to sustentável das

vendas.Portanto, as marcas

devem pensar com perspecti-

va de futuro e criar ações e

campanhas que podem se

conectar , que sigam um fio

condutor ou que

persigam um posi-

cionamento concre-

to da empresa.

Fidelizar os

clientes e pensar a

longo prazo é o

contrário de buscar

a venda imediata

baseada no preço

ou manter contatos esporádi-

cos para desfazer-se do esto-

que. O marketing relacional

tem demonstrado que a mel-

hor maneira de converter um

cliente em um divulgador da

marca é manter uma relação

constante. Somente uma ofer-

ta de desconto de 50% não

perdura na mente do cliente ,

enquanto que a informação de

ofertas menores sobre produ-

tos que realmente lhes inte-

ressam é uma forma de  man-

ter sua tenção.

Do mesmo modo, conside-

rar o cliente como o rei não

significa  relembrá-lo através

das redes sociais, correio

eletrônico e móvil,  se não

aprender com  suas inte-

rações anteriores, as opiniões

que manifestou e as compras

que fez. Com estas infor-

mações a marca deve eleger

o canal mais apropriado para

comunicar-se com ele e  fazer

isso  no momento mais ade-

quado.

Kodak Alaris identificou

cinco áreas estratégicas on-

de a transformação digital

pode ser a chave para que

as grandes empresas e as

pymes espanholas superem

a denominada era da Data

Chaos (caos dos dados).

Uma companhia dispõe , em

função do setor econômico

que opere, de 1 a 12

milhões de gigabytes de in-

formação.  A maioria dos da-

dos não estruturados pelo

que sua gestão se torna

caótica.

Uma gestão de infor-

mação mais eficiente na-

queles processos de negó-

cio mais crítico é a chave pa-

ra melhorar os benefícios, A

divisão de Information Ma-

nagement da Kodak Alaris

identificou cinco áreas de

negócios estratégicos nas

quais as empresas espan-

holas podem priorizar seus

esforços de transformação

digital , são elas: gestão de

correio e correspondência;

processo de incorporação e

fidelização de clientes;

gestão de pagamentos; pro-

cessamento de formulários

e gestão de arquivos. Os

produtos e serviços da área

de Information Management

da Kodak Alaris combinam a

ciência , a tecnologia e os

partnerships empresariais

necessários para demons-

trar que a transformação di-

gital é possível  em qualquer

escala.

O que é (e o que não é)  marketing  relacional

Estratégia  da Kodak Alaris para acabar com a era do caos dos dados
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São esperados  mais de
800 editores,  diretores ge-
rais, diretores executivos e
outros altos cargos da publi-
cação de notícias de mais de
80 países se   reunirão para o
Congresso Mundial dos
Meios de Notícias e o Fórum
Mundial de Editores,  organi-
zado pela WAN-IFRA , de 7 a
9 de junho de 2017 , em Dur-
ban (África). 

Os  momentos  de mais
destaque  em Durban in-
cluirão seções sobre estraté-

gia, entradas e desenvolvi-
mento editorial, investigação
e inovação , assim como te-
mas relacionados com os edi-
toriais pequenos e  médios,

em torno de cinco grandes te-
mas:

l traçar roteiro do CEO
para a renovação

l os próximos grandes

projetos
l novos pilares de investi-

mentos
l ferramentas futuras,

conceitos futuros
Além disso, o Congresso

Mundial  dos Meios de Notí-
cias também oferecerá uma
série de seminários e outros
encontros, como  o Women in
News Summit, a reunião
anual das pequenas e mé-
dias empresas ou a mesa re-
donda anual sobre liberdade
de imprensa.

Tecnau  apresenta a nova
Tecnau NewsReady, uma
solução flexível e avançada
para a produção de jornais e
livros comerciais. Este versá-
til sistema produz jornais im-
pressos digitalmente e outras
saídas com mínima inter-
venção do operador e máxi-
ma confiabilidade.

O NewsReady funciona
de duas maneiras diferen-

tes:  como uma solução roll-
to-fold para recortar, acu-

mular e dobrar  séries até
24 folhas (96 páginas) ou
como uma solução  de cilin-
dro para cortar e empilhar ,
produzindo pilhas de folhas
de até 24 mm impressas de
uma  a quatro cores , com
deslocamento entre trabal-
hos para facilitar a sepa-
ração de blocos.

O
grupo de impressão  sul africa-
no  CTP Printers encomendou a
rotativa semi-comercial Manro-
land Uniset 75, que será instala-

da em suas instalações em Johannesbur-
go  em junho. 

A recém adquirida impressora Uniset
75 será fornecida em uma única configu-
ração, permitindo à CTP produzir uma ga-
ma completa de produtos coldset ou com-
binados coldset/heatset que cumpram
com altos padrões de qualidade. A im-
pressora contém   três torres  de im-
pressão de todas as cores, duas dobra-
deiras, uma aplicação completa de aque-
cimento para produção comercial e três
suportes de bobina. GWS  fará a des-
montagem, transporte e reinstalação. 

A relação entre CTP e GWS existe há
30 anos. Durante este período a compan-
hia holandesa forneceu toda uma série de
máquinas a várias filiais da CTP.

GWS prove a CTP Printers de uma Uniset 75

Produção de jornais  e livros comerciais

Cinco grandes temas no Congresso Mundial dos Meios de Comunicação



www.gws.nl
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N
ão creio

que seja

necessário

e x p l i c a r

porque a inovação é

importante nos de-

safiadores tempos

em que vivemos,

onde a similaridade

tecnológica e a

abundância de pro-

dutos concorrendo

numa mesma cate-

goria e a crescente

infidelidade dos consumidores

se tornaram um inferno na vi-

da das empresas que compe-

tem no mercado de consumo,

em especial aquelas que pre-

cisam conquistar o comprador

nas gôndolas do autosserviço,

onde os produtos estão dis-

postos lado a lado, em con-

fronto direto com seus opo-

nentes.

Todos que têm a respon-

sabilidade promover produtos

sabem a vantagem de ofere-

cer algo que seja percebido

pelos consumidores como "di-

ferente" daquilo que estava

sendo ofertado até então. A

inovação na embalagem não

precisa ser algo que ainda

não existia, necessita ser ape-

nas diferente dos concorren-

tes diretos, já que todo produ-

to compete numa categoria, é

nela que o "novo" necessita

ser apresentado e percebido.

E por que é importante inovar

na embalagem?

PRIMEIRAMENTE, PORQUE

COISAS IGUAIS NÃO TEM VALOR

DIFERENTE

Produtos similares ten-

dem a ter o mesmo preço.

Esta situação favorece as

marcas estabelecidas cujo

aval atribui um diferencial de

custo que faz com que, se-

gundo uma pesquisa da Niel-

sen, 75% dos líderes das

principais cate-

gorias de con-

sumo do Brasil,

sejam mais ca-

ros que seus

concorrentes.

Se a empresa

não é a marca

líder da sua ca-

tegoria, a ino-

vação é a forma

mais eficiente

de agregar va-

lor e melhorar a

competitividade. Se for a

marca líder, precisa manter

uma dinâmica constante de

inovação para impedir que

esta aconteça por seus con-

correntes.

POR OUTRO LADO, É MUITO CARO

E DIFÍCIL INOVAR NO PRODUTO

A Coca-Cola tem mais de

100 anos e sua fórmula origi-

nal continua secreta, no en-

tanto, é uma das empresas

que mais inovam nas emba-

lagens. Existem produtos que

não tem como mudar radical-

mente. O macarrão buscou

sua diferenciação nos diver-

sos formatos e a cerveja,

apesar de haver uma lei na

Alemanha, promulgada em

1.511, para garantir sua "pu-

reza" e impedir que seja feita

com ingredientes diferentes

do que nela está especifica-

do, existe hoje uma varieda-

de incrível, mas as embala-

gens mantêm uma certa tra-

dição. Estes exemplos mos-

tram como é difícil, e muitas

vezes bastante caro, inovar

no produto, razão pela qual

diferenciar a embalagem é

mais fácil, rápido e barato.

Não importa o tipo de merca-

doria, todos podem receber

uma embalagem diferente

dos concorrentes e aumentar

suas chances de ser escolhi-

do e experimentado.

O CONSUMIDOR NÃO SEPARA A

EMBALAGEM DO CONTEÚDO

O mais amplo estudo reali-

zado no Brasil sobre a relação

do consumidor com a embala-

gem revelou que, para ele, es-

ta e seu conteúdo constituem

uma única entidade, indivisí-

vel.  Com base nesta reve-

lação, a inovação da embala-

gem pode mudar a percepção

do produto e posicioná-lo na

vanguarda da evolução de

uma categoria. Ainda que não

seja o líder, um produto pode,

pela sua nova embalagem,

assumir a liderança. Isto já

aconteceu diversas vezes e,

nestes casos, foi possível ob-

servar que o consumidor pre-

fere o produto que toma a ini-

ciativa, atribui a uma atitude

positiva que repercute no

crescimento das vendas.

PROCESSO DE ESCOLHA

A embalagem é um item

de referência no processo de

escolha. A frase acima faz

parte das conclusões da mes-

ma pesquisa já citada e foi re-

sultado de uma análise reali-

zada pelo Comitê de Estudos

Estratégicos da Associação

Brasileira de Embalagem

(ABRE). A inovação é impor-

tante porque faz com que o

produto forneça ao consumi-

dor, por meio de sua embala-

gem, uma referência de futu-

ro, de atualidade, que está em

sintonia com a evolução e o

progresso material da socie-

dade onde vive. A pior coisa

que pode acontecer a um pro-

duto é ser associado ao "atra-

so", ao ter ficado para trás en-

quanto as coisas evoluíram ao

seu redor. Isso é bem diferen-

te da "tradição", que é positi-

va, mas que só pode ser ado-

tado por quem verdadeira-

mente a tem. Só o tempo

constrói o valor da tradição, já

o futuro é construído pela ino-

vação.

SÓ A MARCA NÃO GARANTE MAIS

O SUCESSO DO PRODUTO

Há alguns anos, uma mar-

ca líder em diversas catego-

rias convocou um painel de

especialistas para avaliar as

embalagens dos seus produ-

tos frente aos seus concorren-

tes em três diferentes catego-

rias. Ela buscava saber se

suas embalagens eram mel-

hores, piores ou iguais àque-

las dos concorrentes. A meu

ver, esta empresa fez o que

todas deveriam fazer regular-

mente, pois desta forma

aprendeu que caso suas em-

balagens fossem "inferiores"

às de seus concorrentes, ape-

sar do extraordinário poder de

sua marca, ela estaria com

problemas. Inovar na embala-

gem passou a ser um requisi-

to do novo modelo competiti-

vo, pois a qualquer momento

alguém pode surgir na gôndo-

la com algo novo e desequili-

brar a competição a seu favor.

A embalagem é a melhor

forma de comunicar um dife-

rencial e obter vantagem no

PDV. Já está provado que

uma boa mudança de emba-

lagem aumenta as vendas e

obriga, muitas vezes, os con-

correntes a segui-la. Sabe-

mos também que não adianta

o produto apresentar algo no-

vo se isso não é percebido de

imediato pelos consumidores.

Quem precisa explicar já larga

em desvantagem, as mu-

danças e novidades têm que

ser autoexplicativas e a emba-

lagem é o meio mais eficiente

de fazer isso.

SE O PRODUTO TRÁS ALGO

INOVADOR, A EMBALAGEM

PRECISA CONFIRMAR ISSO

Já vi casos em que uma 

10 Razões para inovar na embalagem

Fabio Mestriner
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inovação, que custou

milhões e gastou anos de

pesquisa, falha em sua apre-

sentação ao mercado por de-

ficiência na embalagem. Não

adianta inovar no produto se

isso não for corretamente co-

municado na embalagem. A

inovação na embalagem é

um item obrigatório no projeto

de renovação do produto.

Quem chega por último

precisa trazer algo novo se

quiser ser visto. A pesquisa

da Nielsen apresentada no

Congresso Brasileiro de Em-

balagem mostrou que cerca

de 80% dos produtos lança-

dos no Brasil não conseguem

permanecer no mercado. Os

motivos dessa tragédia é o

marketing insuficiente, a falta

de inovação e o fato do pro-

duto não trazer valor percebi-

do para o consumidor. A mer-

cadoria perece por ser mais

do mesmo e assim serem

percebidos. Para ter "marke-

ting suficiente" é preciso que

haja verba de marketing, re-

curso cada vez mais escasso,

que faz com que quase 90%

de tudo que encontramos em

um supermercado não tenha

investimento no marketing do

produto.            

Mesmo grandes líderes de

mercado têm dificuldades de

investir em todos os produtos

da linha, concentrando suas

verbas nos carros-chefes e

no institucional da própria

marca. Por isso, investir na

embalagem é uma forma efi-

ciente de transmitir diferencial

sem dispor de verbas de mar-

keting, uma vez que o seu

custo já está embutido no

preço do produto. A embala-

gem é um recurso que a em-

presa tem dentro de casa e

que pode ser utilizado para

inovar na apresentação do

produto fazendo valer todas

as razões apresentadas até

agora sem acrescentar novos

custos.

A inovação é percebida

como valor. A GFK, umas das

maiores empresas de pesqui-

sa de mercado e comporta-

mento dos consumidores tem

uma frase que vale a pena re-

petir aqui: "O consumidor não

compra preço, ele compra va-

lor". Não é preciso entender

de whisky para, diante da

gôndola, perceber quais são

mais caros e mais baratos.

Esta conclusão é feita diante

de praticamente todas as pra-

teleiras. 

Por fim, os produtos inova-

dores valem mais e obtém lu-

cro maior. Esta é a razão pela

qual as empresas investem

milhões e focam suas estraté-

gias na busca da inovação.

As nove razões anteriores

são suficientes para compre-

ender porque investir em ino-

vação na embalagem. Mas,

de todas elas, a mais impor-

tante é o fato da embalagem

representar um custo relevan-

te na composição do produto.

Grandes empresas no Brasil

têm orçamentos anuais de

embalagem que superam a

casa dos R$ 2 bilhões. A em-

balagem não pode mais ser

utilizada apenas para "carre-

gar" o produto, ela contribui

com o negócio da empresa e

a melhor maneira de fazer is-

so é por meio da inovação.

Modernizar a embalagem é a

melhor forma de agregar va-

lor, comunicar diferencial e

obter vantagem competitiva

no ponto de venda.

*Fabio Mestriner é

consultor da Ibema Pa-

pelcartão, professor de

embalagem na ESPM e

na Escola de Engenha-

ria Mauá e autor dos liv-

ros "Design de Embala-

gem Curso Avançado" e

"Gestão Estratégica de

Embalagem". 

As exposições conjuntas  IFRA World  Publishing Expo

e DCX Digital Content Expo, que acontecerão em Berlim,

de 10 a 12 de outubro de 2017, estão tomando impulso

com as recentes confirmações  da participação da Muller

Martini AG,  Krause-Biagosh GmbH e Manroland  Web

Systems. Junto com as novas incorporações menciona-

das, os seguintes líderes do setor  já se inscreveram  até

o momento :ABB Suíça, Koenig & Bauer AG, FERAG AG,

Alfa MediaPartner GmbH, CCI Europa , ppi Media GmbH

e Proctemedia.

Quanto ao programa de conferências , que  formarão  o

conteúdo da Digital Media World & Print World, os temas

gerais já estão estabelecidos. Assim, em relação ao mun-

do dos meios digitais, se falará sobre o facebook, as mel-

hores práticas  nos meios digitais, novos pilares de entra-

das, o futuro  começa agora e histórias de sucesso digital.

Um ponto a ser destacado será a apresentação dos Prê-

mios dos Meios Digitais em dez categorias. Quanto ao

mundo da impressão, serão analisados o Poder da Im-

pressão, os  Diários Direcionados, a Inovação da Im-

pressão e a Tecnologia de Produção 4.0. Os temas co-

muns de ambas as conferências são: Publicar em Tempos

Difíceis e Dominar o Presente e o Futuro.

IFRA & DCX EXPO 

a  caminho  do êxito
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Trotec Laser 

U
m gráfico rasterizado ou o mapa
de bits (PNG o JPEG) consta de
pontos de imagem, chamados
píxels, que podem ter diferentes

cores.  Em seu conjunto , representam ,
por exemplo,  uma imagem de todas as
cores. Quanto menores  os pontos da
imagem em tamanho e maiores sejam
em número, melhor será a qualidade (re-
solução) da imagem.Sem dúvida, os grá-
ficos rasterizados tem a desvantagem de
não serem ampliáveis ao gosto, pois que
acabariam sendo como pequenos qua-
drados dos pixels que os compõem. O
termo gráfico rasterizado também se em-
basa  neste efeito já que a imagem tem
uma série de pontos dispostos em uma
trama. Na imagem da esquerda  vemos a
diferença entre gráficos vetoriais (acima)
e gráficos rasterizados (abaixo).

QUE SIGNIFICA RASTERIZAÇÃO?

Durante   gravado a laser se leva a
cabo a rasterização, mediante a qual as
imagens em escala de cinzas ou em cor
se convertem em imagens em branco e
negro. A impressão de uma imagem em
escala de cinzas é gerada por meio de
diferentes tamanhos e distâncias de
ponto. Sem dúvida, o olho humano per-
cebe a trama como uma mescla de co-
res.

QUE SIGNIFICA GRAVAR À LASER?

Durante a rasterização a partir dos
dados da imagem se calcula a infor-
mação binária: " 1 = marcar com laser/ 0
=não marcar com laser" . A imagem em
escala de cinzas ou colorida se converte
em  imagem em branco e negro apta pa-
ra ser gravada. Existem diferentes algo-
ritmos para organizar a disposição dos
pontos da imagem. No software   para la-
ser JobControl só tem que selecionar o
algoritmo de rasterização que melhor se

adapte ao efeito gravado que se quer
conseguir.

QUAIS LOGARITMOS DE RASTERIZAÇÃO EXIS-
TEM E COMO INFLUEN-
CIAM NO GRAVADO À

LASER? 

O sofware Job-
Control dispõe dos

seguintes algoritmos de rasterização :
1-Raster ordenado

2-Transmissão de erros
(Stucki, Jarvis, FloydS-
teinberg) 

3-Cor
4-Branco/negro
RASTER ORDENADO

O " raster orde-
nado" é uma estrutura de raster ordena-
do. Os pontos são colocados seguindo
uma rasterização virtual e diferem em ta-
manho segundo o valor da escala de cin-
zas. Quanto mais escuro é o ponto na
escala de cinzas maior será o seu ta-
manho. Sem dúvida, a densidade e a po-
sição permanecem invariáveis.

Este raster pode  ser comparado
com a impressão de painéis publicitários
de grande formato. As quatro cores
primárias aparecem como pontos e são
impressas uma encima da outra. A sen-
sação espacial da imagem surge ao ser

observada à distân-
cia.

TRANSMISSÃO DE

ERROS

Estes algoritmos
de rasterização pos-

suem uma disposição de raster caótica.
No software para laser JobControl po-
dem ser selecionados os seguintes ras-
terizadores de transmissão de erros:
Stucki, Jarvis e FloydSteinberg.

Os princípio destes três algoritmos  é
o mesmo: quanto mais escuro é o valor
da escala de cinzas maior é a densidade
da disposição dos pontos. O tamanho do
ponto muda. Os pontos somente diferem
minimamente em sua rudeza e nitidez
em profundidade.

Os algoritmos de difusão de erros con-
seguem uma melhor precisão de detalhes

que o algoritmo de raster organizado.

COR E BRANCO/NE-
GRO

Para gravar da-
dos vetoriais são
utilizadas as tramas
cor e  branco/negro.

A diferença dos sistemas de raster orga-
nizado e de  difusão de erros é que aqui
não se convertem em dados na escala
de cinzas. Em seu lugar os objetos proje-
tados com as 16 cores pré-definidas no
JobControl são transferidas diretamente
para o  software à laser, onde se pode
definir um parâmetro próprio para cada
cor (gravado, corte, gravado mais ou me-
nos profundo...) . Assim, podem ser pro-
cessadas a diferentes potências, veloci-
dades ou deslocamentos no processo de
gravado.

QUANDO DEVO UTILIZAR UM DETERMINADO

ALGORITMO DE RASTERIZAÇÃO? 

É uma questão de preferência pesso-
al eleger um  de algoritmo de rasteri-
zação ou outro para cada material. Sem
dúvida, há figuras que são melhores vis-
tas com uma determinada rasterização:

l Os algoritmos de difusão de erros
representam com maior fidelidade as fo-
tos com muitos detalhes, como por
exemplo, os edifícios ou animais com pe-
lagem. Também permitem otimizar as
imagens com pouco contraste, como por
exemplo, as caras dos bebes, ou as fo-
tos com má resolução.

l O algoritmo de raster odenado é
especialmente apto para as imagens de
traço fino em escala de cinzas (por
exemplo, pessoas) ou para imagens que
devam ter maior visibilidade.

l O branco e o negro é utilizado para
os gráficos vetoriais nos quais somente
está presente o negro como cor de gra-
vado.  Si  se deseja  atribuir uma segun-
da cor de gravado no gráfico vetorial de-
verá utilizar-se de cor em trama, já que
ao contrário se utilizaria o parâmetro de-
finido para o negro automaticamente em
todos os gravados.

Todas estas tramas  não carecem de
efeito algum sobre as linhas e corte.

Quais são os gráficos rasterizados e como

usá-los para otimizar o gravado com laser? 



www.protecmedia.com
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H
arald Grumser,  CEO

da Compart AG, rece-

beu o prêmio Brian

Platte Xploration 2017 pela

trajetória de uma vida profis-

sional pela sua contribuição à

inovação na indústria da

gestão de documentos digi-

tais. Grumser, que fundou a

companhia há mais de 25

anos, construiu a companhia

sob os pilares da inovação,

um fator chave para a  Com-

part que tem sido reconheci-

da pela Associação Xplor In-

ternacional.

Além de sua contribuição

para o setor, Grumser foi pre-

miado  por seu trabalho de

conscientização social ao pa-

trocinar campanhas para víti-

mas de catástrofes naturais e

por oferecer um sentido hu-

manitário na situação  dos re-

fugiados sírios  que chega-

ram à Europa e Alemanha.

Um espírito que não só se

traduz em contribuições

econômicas  onde também  o

CEO da Compart iniciou um

programa para formar os re-

fugiados tanto adultos como

as crianças no idioma alemão

, com o objetivo de eles se

adaptarem ao novo país,  uti-

lizando o espaço das oficinas

da Compart com voluntários

da empresa.

A
IDC Brasil (Inter-

national Data

Corporation Pes-

quisa de Merca-

do e Consultoria Ltda.) di-

vulgou seu levantamento

válido para o ano de 2016

referente ao segmento de

impressão digital de pro-

dução (production print).

De acordo com o estudo

IDC Brazil Production

HCP Tracker 2016 Q4, a

Konica Minolta Business

Solutions do Brasil apare-

ce como líder de mercado

no ano de 2016, com 36%

de participação no total de

unidades comercializadas

no período. 

Especificamente para

aplicações de produção

com equipamentos colori-

dos, a participação da em-

presa foi de 46%.

Em production print, a

empresa expandiu sua

participação no mercado

de 27% para 36% de 2015

para 2016, portanto, um

crescimento de partici-

pação de mercado de 9%,

mesmo no decorrer de um

período de instabilidade

econômica. 

Os números mostram

ainda a ampliação da mar-

gem da liderança da Koni-

ca Minolta no Brasil espe-

cificamente para o seg-

mento "cor" entre 2015 e

2016, no qual se manteve

à frente dos demais fabri-

cantes pelo segundo ano

consecutivo. Em 2016, a

expansão da participação

nesse mercado foi de 15

pontos percentuais, au-

mentando para 46% seu

market share no segmento

de production printing em

cores.

Harald Grumser, CEO da Compart, 

premiado pela Xplor Internacional 

Konica Minolta é a líder de mercado 

em production print no Brasil

Konica Minolta lança modelo

AccurioPRINT C2060L
A Konica Minolta anuncia o lançamento de outro modelo da

série Accurio: a AccurioPRINT C2060L.

Além de contar com recursos multifuncionais de digitalização

e cópia, a AccurioPRINT C2060L oferece produtividade de im-

pressão colorida de 60 páginas/minuto, resolução real de

1200x1200 dpi, sistema interno de controle de densidade de cor

para impressos ainda mais vistosos, com tonalidades fiéis, e su-

porte ao formato banner. Há, ainda, opção de se trabalhar com

um alimentador de alta capacidade para formato banner de até

750 mm, com capacidade para até 1000 folhas.
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INKLER +Dunnebier

GmbH (w+D) , uma em-

presa da Barry-Wehmi-

ller, fortalece sua po-

sição como sócia de soluções de

serviço e tecnologia de grande tra-

jetória para o mercado de envelopes

e correio impresso com a aquisição

da Halm Industries, um destacado

fabricante de impressoras de im-

pressão digital e offset. Halm tem

sede em Glean Head e Nova York,

Estados Unidos e Warmond, Países

Baixos.

" A nova impressora de sobre im-

pressão digital de envelopes com in-

jeção de tinta de quatro cores da

Halm projetada para satisfazer a de-

manda cada vez maior da personali-

zação e produção de sobre im-

pressão de envelopes de pequena

tirada que os clientes pedem, será

um complemento perfeito para a lin-

ha da pequena tirada, altamente

flexível e  fácil  de utilizar de so-

luções de impressão, inserção e

conversão de envelopes" , disse

Frank Eichhorn, diretor gerente da

W+D.

Com a aquisição da Halm, a nú-

mero 89, a equipe de Barry-Wehmi-

ller , com oficinas centrais  em Saint

Louis, Missouri (EUA), supera os

11.0000 integrantes em mais de 100

sedes em todo o mundo.

20 milhões de impressoras

EcoTank vendidas
Epson alcançou a cifra Record de 20 milhões

de unidades das impressoras EcoTank vendidas

no mundo. A companhia  atribui a boa aceitação

do produto à autonomia que oferece seus depó-

sitos de tinta recarregáveis de grande capacida-

de, capazes de garantir custos de impressão bai-

xos em comparação com os demais equipamen-

tos do mercado.

A gama de modelos Epson EcoTank  oferece

autonomia de impressão equivalente a dois anos

de tinta sem  abastecer os depósitos originais e

sem custos ocultos. Desta forma, as impressoras

Epson EcoTank constituem uma solução rentável

e eficaz, capaz de reduzir os gastos de impressão

em até 74%. Desde o plano  do meio ambiente,

os modelos EcoTank aportam todas as vanta-

gens vinculadas à impressão da injeção de tinta

em comparação com os equipamentos  à laser. 

A Ricoh e a IBM anuncia-

ram a maior reorganização

de sempre das salas de reu-

nião empresarial com o no-

vo e inteligente quadro mul-

timédia que usa inteligência

artificial da plataforma Wat-

son da IBM e tecnologia de

reconhecimento de voz que

permite inovações consi-

deráveis nas reuniões co-

mo: resposta a comandos,

apontamentos e tradução

para outras línguas.

As características da no-

va solução de quadros mul-

t imédia com capacidade

cognitiva incluem:

l Gestão da reunião por

voz: uma vez que a reunião

começa, qualquer colabora-

dor, que esteja presente fi-

sicamente ou com presença

remota de outros países,

pode facilmente controlar o

que é visto no ecrã, incluin-

do avançar slides, através

de simples instruções de

voz.

l Tradução da reunião

para outras línguas: a Inte-

lligent Workplace Solution

consegue traduzir as palav-

ras do orador em várias lín-

guas e apresentá-las no

ecrã ou, simplesmente,

transcrevê-las para um fi-

cheiro digital.

l Fácil conexão: ao es-

colher a opção da Intelligent

Workplace Solution pode li-

gar-se e acompanhar todos

os assuntos que estão em

agenda para discussão.

l Registo de discussões

laterais: durante uma reu-

nião é frequente haver con-

versas laterais importantes

que podem agora ser regis-

tadas e mostradas no mes-

mo quadro.

A Intelligent Workplace

Solution, impulsionada pela

tecnologia Watson IoT da

IBM e pelos intuitivos qua-

dros multimédia da Ricoh,

vai mudar a forma como as

equipas de trabalho reúnem

e colaboram, através de no-

vas funcionalidades que per-

mitem usar a voz de maneira

mais eficiente. A tecnologia

Watson, além de ouvir é ain-

da um participante ativo,

uma vez que trabalha dados

estatísticos em tempo real,

podendo ser uma ajuda pre-

ciosa para a condução das

reuniões. Deste modo, as

equipes podem tomar de-

cisões mais informadas e de

forma muito mais rápida.

Ricoh e IBM transformam as reuniões empresariais com o

primeiro quadro multimédia de tecnologia IoT Watson

WINKLER +Dunnebier (W+D)

adquirem Halm Industries 
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Sawgrass obtem a

qualificação G7 master
Sawgrass  obteve a qualificação G7 Master da Ide-

alliance , uma organização setorial sem lucros dedica-

da a facilitar boas práticas, especificações e padrões

para  a produção impressa em todo o mundo. G7 é

uma metodologia padronizada global para a igualdade

da cor e da produção de uma qualidade de impressão

consistente e uniforme em diferentes suportes. Estes

padrões , aplicados atualmente mediante o perfil da cor

da Sawgrass para a impressora VJ 628 com tintas Su-

bliJet-HD garante um aspecto visual comum das ima-

gens sublimadas sobre diferentes tipos de substratos.

F
ujifilm apresentou na

FESPA passada seu

conceito invoador FIT

" Fujifilm Inkjet Tech-

nology" que combina as prin-

cipais tecnologias : cabeço-

tes de impresão Dimatx, tin-

tas Uvijet e o software de oti-

mização de imagens,  todas

elas desenvolvidas integral-

mente para seus equipamen-

tos.

Fujifilm também mostrou

seu novo projeto de equipa-

mento de impressão plano

no fomato B1 e tecnologia

UV, com um qualidade de

imagem muito elevada e uma

velocidade que alcança as

200 folhas/h. Este sistema

cobre a demanda de uma

ampla série de mercados que

necessitam produzir em mas-

sa, como sãos os  negócios

de serigrafia,  offset comer-

cial ,  o industrial.  O equipa-

mento B1 PE7 imprime sobre

uma grande variedade de

substratos, como  papel, pa-

lelão, plástico, PET e permite

integrar os processos de aca-

bamento.

Sawgrass mostra a arte do futuro
Sawgrass exibiu seu novo Virtuoso Print Manager (VPM)

e fará demonstrações junto aos sócios como T-Shirt Makers,

Frézal Numérique e Technotape. VPM é a primeira solução

para a gestão da impressão universal em todas as soluções

para a decoração de produtos de alta definição da Saw-

grass, incluindo as impressoras SG400(A4) , SG800 (A3)  e

VJ628 (A1/rotativa).

VPM permite produzir de uma maneira rápida e simples

produtos personalizados com imagens geradas  de qualquer

fonte. Esta solução facilita a integração de conhecidos pro-

gramas gráficos de escritório, como CorelDRAW e Adobe

Creative Suite , soluções de comércio eletrônico ou

Web2Print como CreativeStudio , inclusive quiosques.

Christian Duyckaerts 

Presidente da FESPA
Christian Duyckaerts foi investido presi-

dente da FESPA, a Federação Internacional

das Associações das Indústrias da Im-

pressão de Grande Formato. A posse  se

deu  na FESPA 2017 , em 10 de maio.   Ch-

ristian é o 17º presidente  da federação  e

contará com a ajuda de Christophe Ausse-

nac como vice-presidente. 

Christian entrou na junta da FESPA em 2002, representando   a

Associação Belga de Artes Gráficas- Febelgra,   na qual preside as

comissões de serigrafia e impressão digital. Também é fundador e

diretor geral da Retail Communicators, empresa de comunicação vi-

sual que oferece serviços integrais de projeto, impressão e insta-

lação a conhecidas marcas internacionais do setor de retail.

Fujfilm apresenta o sistema digital B1 PE7

Nova impressora de toner

branco da OKI
OKI Europa mostrou na FESPA a nova geração

de impressoras de toner branco para artes gráficas,

com muitas possibilidades comerciais,  especifica-

mente planejadas para atender  rapidamente às de-

safiadoras mudanças do mercado.

A impressora A3 com toner branco da próxima

geração, OKI Pro8432WT , conta com um projeto

compacto mais reduzido, oferecendo novas

funções e especificações. Além do rendimento, OKI

também reduziu o custo real da impressão com to-

ner branco e incluiu dois cartuchos adicionais de to-

ner branco na caixa, o que equivale e 13.000 pági-

nas em branco.

Sawgrass
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A
Versacolor, que desde 1988

atua no segmento de produção

de rótulos e etiquetas adesivas,

termoencolhíveis e peças téc-

nicas, anunciou o investimento em um

segundo modelo Tau 330E, impressora

digital para rótulos e etiquetas fabrica-

da pela Durst.

O novo equipamento irá operar ao

lado da primeira máquina, na sede de

1800 m2 da empresa, em São Paulo.

Segundo Fábio Rodrigo Moreno, pro-

prietário da Versacolor, a empresa in-

veste há cinco anos em tecnologias di-

gitais como alternativa aos antigos pro-

cessos de silk screen e offset plano ,

mas encontrou no sistema da Tau 330E

a solução que procurava para aliar per-

formance, qualidade e economia. 

Voltada a pequenas e médias em-

presas que atuam no segmento Label,

a Tau 330E oferece padrão cinco cores

(CMYK + branco), velocidade de 48

metros lineares/minuto e resolução de

1260 dpi.

Com previsão de crescimento de 8%

ao ano, até 2020, segmento de Comuni-

cação Visual ganhou a atenção de em-

preendedores e investidores da indústria

de impressão. Para atender este merca-

do que passa por expansão sem prece-

dentes, as empresas EFI, líder mundial

em inovação e tecnologia para im-

pressão digital, e IT Strategies, consulto-

ria da indústria de impressão, lançaram

e-book gratuito com dicas para empresá-

rios que desejam crescer neste mercado.

Com dados sobre estatísticas de de-

manda, provedores de impressão, nú-

meros e tendências globais, explicações

de impressão direta, transferência, subli-

mação e muito mais, o e-book mostra

como a Comunicação Visual em tecido

representa um diferencial competitivo

por oferecer um resultado final refinado,

de alto padrão e com cores brilhantes,

além de ser reciclável e sustentável. 

O explosivo crescimento do segmen-

to de Comunicação Visual tem sido im-

pulsionado pelo aumento da demanda

dos clientes. Diferente do vinil, a im-

pressão em tecido permite que as mar-

cas se destaquem com um produto leve

e de baixo custo. Além da facilidade de

manuseio e instalação, os tecidos po-

dem ser lavados, secados, dobrados e

reutilizados. 

Clientes em todo o mundo estão exi-

gindo produtos mais baratos, em um

prazo cada vez mais curto. A Comuni-

cação Visual em tecido pode ser utiliza-

da para uma grande gama de apli-

cações, como bandeiras, banners, arti-

gos decorativos, displays e muito mais,

com alta margem de lucro e custo de

produção reduzido.

Disponível em português:
http://www.efi.com/library/efi/docu-

ments/1171/efi__inkjet_softsign_oppty

_eb_pt_br.pdf

Versacolor investe em segunda impressora Tau 330E 

EFI e IT Strategies disponibilizam e-book gratuito 

sobre mercado de Comunicação Visual em tecidos



www.sistrade.com
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Roland DG

A
personalização em
série    no setor da
impressão digital
tem sido a
tendência em

2017.  Mas, o que é, quais
são seus benefícios e o mais
importante pode-se ganhar
dinheiro com este serviço?

A personalização afeta
tanto os serviços quanto os
produtos que qualquer em-
presa venda. Um estudo da
Deloitte descobriu que os
clientes querem encontrar
serviços e produtos adapta-
dos às suas experiências. A
boa notícia desta crescente
demanda é que há muitos
clientes  que por eles estão
dispostos a pagar mais din-
heiro - 20% mais. Implemen-
tando seu negócio a estraté-
gia de oferecer uma expe-
riência adaptada a cada
cliente poderá aumentar as
margens de benefícios de for-
ma significativa. Este estudo,
feito no Reino Unido reflete
uma tendência que se exten-

de para a Europa e para o
mundo .

Os fornecedores dos ser-
viços de impresa que respon-
deram ao estudo da FESPA
em 2015, confirmaram que
tem aumentado em 54% a
demanda da personalização
entre seus clientes, e uns
66% dos pedidos de serviços
ao mesmo tempo. Os impres-
sores estão respondendo a
esta tendência de crescimen-
to diversificando seus ser-
viços. Segundo os resultados
da pesquisa, o motivo mais
comum para investir em no-
vos produtos é o desejo de
poder oferecer novos produ-
tos e serviços (em 44% dos
casos). 

DEFINIÇÃO DE

PERSONALIZAÇÃO

Existem três tipos de pro-
dutos típicos para a persona-
lização:

Produtos e serviços sob
encomenda: impressão ou
transferência de uma ima-
gem, logotipo ou o gráfico em

qualquer suporte de mer-
chandising, como canecas,
celulares, tabletes, lenços,
etc. É a definição mais popu-
lar de personalização para a
maioria dos usuários, e cada
vez o resultando está mais
acessível e ofertando  mais
benefícios.

Personalização em série:
os produtos são produzidos
em série, mas também  são
personalizados de acordo
com as preferências indivi-
duais. Um bom exemplo é a
impressão de nomes indivi-
duais nas etiquetas de bebi-
das energéticas ou o chavei-
ros personalizados que são
encontrados nas lojas de pre-
sentes.

Personalização limitada:
os produtos são produzidos
em série, mas o cliente tem
opções limitadas para os
personalizados. É o caso
das camisetas de futebol, já
que o cliente tem opções li-
mitadas para personalizar a
tipografia, número , conse-
guindo um produto adaptado

às suas preferências.

UV E A PERSONALIZAÇÃO

A impressão digital UV é
uma das melhores tecnolo-
gias para a personalização
de produtos. A possibilidade
de imprimir diretamente em
qualquer objeto ou superfície-
gravado em relevo, texturas e
efeitos 3D- e a possibilidade
de personalizar cada elemen-
to individualmente, conver-
tem a impressão UV em
uma área interessante para
explorar si se está buscando
novas vias de crescimento
empresarial.

O estudo sobre o setor  da
FESPA 2015 sugere que as
impressoras UV serão as
mais vendidas para os negó-
cios de impressão  no  futuro
próximo. E sem entrar no téc-
nico,  a Roland DG tem inves-
tigado durante muitos anos a
tecnologia UV para reunir to-
das as características em um
único equipamento - permitin-
do aos usuários gerar novas
oportunidades de negócios.

Sobre a crescente tendência da personalização



LLaa  PPrreennssaa

grande
formato

25

A série VersaUV é uma

das impressoras de injeção

de tinta mais popular do mer-

cado, projetada especialmen-

te para  a personalização.

COMO ABRIR NOVOS MERCADOS

COM A PERSONALIZAÇÃO?
A empresa britânica

Stuff4, dedicada à impressão

de capas para celulares e ta-

bletes, é somente um dos ca-

sos de sucesso da personali-

zação de objetos utilizando

as impressoras UV da Ro-

land. Com a compra da im-

pressora plana VersaUV

LEF-200 para aumentar sua

oferta, Stuff4 encontrou uma

solução totalmente solvente e

efetiva. Os benefícios que

conseguiram , graças à pro-

dução da LEF-200,  permitiu,

em poucas semanas,  recu-

perar o investimento feito ao

comprar o equipamento.

Atualmente, a empresa

oferece  480 projetos  diferen-

tes de capas celulares e a

LEF-200 lhes permite produ-

zir tiradas de forma solvente.

Hoje em dia imprimem 1.200

a 1.500 capas de celulares

personalizadas por dia com

três equipamentos VersaUv

LEF-200. Stuff4 não somente

tem expandido sua carteira

de produtos, como também

abriu novos mercados na Ale-

manha, França de Austrália.

Neil Emms, Diretor da

Stuff4 disse:  " Expandir-se

para um mercado desconhe-

cido pode trazer  algum risco,

mas graças à Roland DG se

transformou em uma oportu-

nidade. Nossos equipamen-

tos se converteram nas

peças chaves do modelo de

negócio".

Com criatividade, ideias e

novas fontes de entradas,

chega a oportunidade de ex-

pandir-se para novos merca-

dos que provavelmente não

havia valorizado anteriormen-

te: pequenos comércios, cen-

tros de saúde, academias,

museos, parques temáticos,

atrações turísticas e muito

mais- assim como também o

mercado on line.

QUANDO A QUALIDADE FAZ A

DIFERENÇA - CORES VIBRANTES

E TEXTURAS COM RELEVO

Com a série VersaUV

LEF não somente se pode

imprimir capas de celulares,

como também poderá fazê-

lo em uma ampla variedade

de materiais: madeira, plásti-

co, acrílico, papelão, tecido,

couro ou poderá imprimir de

forma direta em uma incrível

variedade de objetos como

canetas, tablets, bolas de

golfe, chaveiros, troféus e

placas.

Também é possível impri-

mir em vidro e metal, se antes

de imprimir se  aplica um " pri-

mer" (capa primária). Uma

capa à base de tinta branca

permite imprimir em materiais

claros ou escuros, enquanto

que uma capa de verniz pro-

duz acabamentos brilhantes ,

mates, relevos ou texturas

3D. Tudo isso acrescenta

mais potencial ao seu negó-

cio com  um único equipa-

mento UV.

TRÊS COISAS QUE JÁ PODEM SER

FEITAS PARA DESCOBRIR MAIS

SOBRE A PERSONALIZAÇÃO

Na melhor das hipóteses

acreditar que expandir seu

negócio  para o setor de per-

sonalização não vale o es-

forço - mas o segredo é en-

contrar a tecnologia adequa-

da que se adapte ao produ-

to/serviço que já é  ofertado.

Em seguida, algumas coisas

que já podem ser feitas para

ver quais  possibilidades  o

seu negócio tem:

1.Pedir uma amostra. Ro-

land pode enviar-lhe amos-

tras de diferentes objetos per-

sonalizados criados com dife-

rentes tecnologias de im-

pressão - capas de celulares,

objetos promocionais, bolsas,

etc. Se tem uma ideia em

mente ou qualquer uma

amostra para comprovar o in-

teresse que gera em seus

clientes, entre em  contato

conosco.

2.Solicite uma demons-

tração. Independentemente

de sua experiência no setor

de impressão, existe um

equipamento da Roland que

se adapta às suas necessida-

des. Seus distribuidor Roland

pode-lhe  informar de todos

os produtos que poderão ser

de seu interesse.

3.Calcule o retorno do in-

vestimento. Seu distribuidor

Roland  ficará encantado ao

mostrar-lhe o retorno do in-

vestimento adaptado ao seu

negócio. A rapidez e o retor-

no do investimento te surpre-

enderão.

Com criatividade, ideias e novas fontes de entradas, 
chega a oportunidade de expandir-se para novos

mercados que provavelmente não havia valorizado 
anteriormente: pequenos comércios, centros de 
saúde, academias, museos, parques temáticos, 

atrações turísticas e muito mais- assim como também 
o mercado on line.
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Mimaki Engineering  anuncia que

suas tintas por sublimação

Sb54/310/410  e Sb320/420 obtive-

ram a certificação ECO PASSPORT

da OEKO-TEX , um padrão que per-

mite aos fornecedores de substân-

cias químicas para tecidos demons-

trar que seus produtos podem ser

usados no processo de produção

têxtil sustentável.

A homologação de segurança

das matérias- primas para as tintas

Mimaki ocorreu no Centro de Con-

trole de Qualidade de Nissenken.

No processo foi comprovado o cum-

primento da norma STANDAR 100

da OEKO-TEX, um padrão interna-

cional e independente que certifica

matérias- primas  e produtos semi-

acabados e acabados têxteis em to-

das as fases de processamento, as-

sim como os materiais auxiliares

empregados. A certificação é muito

restrita e somente  é  outorgada aos

produtos que reúnem mais de tre-

zentos critérios sobre substâncias

danosas.

Dover adquire

Caldera Graphics
Dover anunciou a aquisição da Caldera

Graphics SAS ( " Caldera" )  por 35

milhões de euros. Com sede em Estras-

burgo (França) , Caldera é uma empresa

de software  com 25 anos de experiência

em desenvolvimento, comercialização e

suporte de software técnico de alta quali-

dade para a indústria da impressão digi-

tal, com o compromisso de aumentar a

produtividade, a rentabilidade e  a cor. As

capacidades e soluções únicas da Calde-

ra em torno do processamento de ima-

gens, gestão da cor e fluxo de trabalho

servem aos mercados têxteis e gráficos

globais. Caldera operará dentro da plata-

forma de impressão e identificação da

Dover, junto com MS Printing Solutions (

MS) e o Grup JK à serviço do mercado

global de impressão digital de têxteis. As

entradas anuais da Caldera foram de

aproximadamente 11 milhões de euros

em 2016.
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