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Kodak ratifica foco no

desenvolvimento de

tecnologias de

sensores sensíveis ao

toque
A Kodak está ratificando seu compro-

misso com o desenvolvimento de tecno-
logias para sensores sensíveis ao toque.
A confirmação do compromisso vem
após o anúncio da UniPixel, comunican-
do que se retiraria das atividades de par-
ceria com a Kodak.

Em nota, a Kodak afirma, ainda, que
continua a acreditar que a tecnologia de
malha de cobre para as telas de grandes
formatos e sensíveis ao toque, junta-
mente com os sensores táteis baseados
em haleto de prata para os celulares e
tablets que a Kodak está desenvolvendo
separadamente, dará à empresa uma
grande oportunidade no crescente mer-
cado de telas sensíveis ao toque.

A
Starlaser está anunciando
uma nova parceria com a em-
presa holandesa GSE, espe-
cialista na fabricação de so-

luções para controle e economia de tin-
ta em processos de impressão.  

Voltadas para os segmentos Flexo
e de Rótulos, as  soluções de dosagem
de tinta GSE permitem aplicações ma-
nuais ou automatizadas, dependendo
da demanda da produção e do perfil do
cliente - baixa ou alta produção.

Os dosadores da tinta da série Co-

lorsat Match são sistemas flexíveis in-
dicados para lotes pequenos, com má-
ximo de 20 válvulas, componentes em
tanques internos e tonéis externos (es-
te último, opcional), pode trabalhar
com tintas UV ou base d'água, e opera
com alta precisão de dosagem.

Fórum, realizado no auditório
do Senai Theobaldo De Nigris, em
São Paulo, discutiu problemas en-
frentados pelas gráficas no merca-
do atual e soluções que passam
pela transparência e informação no
setor administrativo, financeiro e
produtivo

Se a crise existe, há duas
opções: remar ou esperar o barco
afundar. Na visão de Valdir Filho,

sair do processo de inércia e
abraçar a inovação são palavras de
ordem para encarar o momento
difícil, inovar e melhorar os proces-
sos gerenciais. 

Chamado de Inteligência de
Negócios (ou Business Intelligen-
ce), o evento contou com partici-
pação de gráficos, dos consultores
Thomas Caspary e Marcos Biaggio,
e do diretor da Ecalc, Tiago Costa.

Ecalc Software discute modelos

gerenciais e soluções para crise 

14º Fórum

Paranaense de

Tendências para a

Indústria Gráfica

14º Fórum Paranaense de Tendên-
cias para a Indústria Gráfica, evento que
acontecerá de 22 a 24 de junho, no Au-
ditório do Edifício Jorge Aloysio Weber,
em Curitiba (PR), das 19h às 21h. (A Za-
natto Soluções Gráficas está entre as
patrocinadoras).

Com organização do Sigep e da Abi-
graf Regional Paraná, o encontro trará,
como temas, desafios enfrentados pelo
setor gráfico e formas de superá-los tor-
nando-se mais competitivos. 

Mais informações sobre o 14º Fórum
Paranaense de Tendências para a
Indústria Gráfica podem ser obtidas pelo
telefone 41 3253-7172 ou pelo e-mail fi-
nanceiro@sigep.org.br 

Starlaser e GSE firmam

parceria no Brasil





LLaa  PPrreennssaa

empresas
produtos

6

Fundada em 1997, a AR Fernan-
dez, sediada em São Paulo capital, no
bairro do Cambuci, começou a atuar
fortemente nos mercados promocional
e editorial com a proposta de colocar o
que havia de mais moderno em tecno-
logia de produção gráfica a serviço dos
clientes. Mais recentemente, a empre-
sa também incrementou seu parque
gráfico com sistema de impressão digi-
tal, atendendo, com qualidade, clien-
tes que necessitam de baixas tiragens
e impressos personalizados.

Antonio Fernandez, diretor da AR

Fernandez, que destaca que a preocu-
pação com uso de tecnologias de pon-
ta sempre norteou os investimentos da
gráfica, incluindo os sistemas de
gestão.

Salientando o atendimento e supor-
te prestados na pré e pós-negociação,
Antonio ainda destaca que os módulos
de gestão da Ecalc Software implanta-
dos na AR Fernandez eliminaram en-
traves ligados à eficiência e trans-
parência no acesso a informações fi-
nanceiras, orçamentárias e produtivas
da gráfica. 

Comitê da ISO

adota o formato

de troca de dados

de cor (CxF) da

X-Rite como

padrão do setor 
X-Rite Incorporated e sua sub-

sidiária Pantone LLC, anunciaram
que o comitê da ISO TC130, que
define as normas mundiais do se-
tor de artes gráficas, adotou o for-
mato de troca de cor da X-Rite
versão 3 (CxF3) como a nova nor-
ma para troca e verificação de da-
dos de cores. Essa norma (ISO
17972-1:2015) fornece ao setor
de artes gráficas uma maneira
precisa e eficiente de comunicar
informações de cores em qual-
quer cadeia de suprimentos. A X-
Rite disponibilizou sua tecnologia
para a ISO sem nenhuma res-
trição para apoiar e continuar a
contribuir com o setor neste im-
portante desenvolvimento técni-
co. A X-Rite apoia totalmente a
meta da ISO de harmonizar as es-
pecificações técnicas de produtos
e serviços que tornam as indús-
trias mais eficientes ao se comu-
nicarem sobre cores eletronica-
mente em uma cadeia global de
suprimentos de cores.

O formato CxF3 é definido de
uma maneira completamente
aberta para que todos os aspec-
tos de uma cor possam ser comu-
nicados, mesmo quando as ca-
racterísticas da aplicação e da co-
municação da cor forem descon-
hecidas. Isso significa que todos
os fornecedores de software que
estão implementando o CxF3 e
oferecendo a compatibilidade
com ele podem comunicar de for-
ma fácil e precisa as informações
em todas as etapas dos fluxos de
trabalho globais.

Agfa vence 14º Prêmio Graphprint

em Chapas de Impressão

A
Agfa foi a vencedora do 14º Prêmio Graphprint na categoria Chapas de Im-
pressão. O evento foi realizado no último dia 28 de maio em São Paulo.
Promovido anualmente pela Agnelo Editora, o Prêmio Graphprint tem como
objetivo enaltecer os profissionais e empresas de destaque dentro da indústria

gráfica. São realizadas pesquisas com profissionais do setor, que escolhem os melho-
res fornecedores do mercado. O evento de premiação reuniu mais de 350 profissionais
em uma noite de confraternização. 

Equipe Agfa recebe Prêmio Graphprint.

Gráfica AR Fernandez, 

segurança e transparência nos

processos de gestão 

6
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A
Pancrom, empresa

sediada em São
Paulo e que acumu-
la prêmios nacionais

e internacionais dos mais di-
versos. 

Esse expertise e foco em
inovação e na excelência na
prestação de serviços gráfi-
cos foram acumulados em
quase 70 anos de mercado,
em uma rica história que re-
monta a 1927, quando o imi-
grante alemão George Mu-
rrins chegou ao Brasil e co-
meçou a trabalhar na fábrica
de papel Klabin. Em 1945,
George, que já possuía ex-
periência no ramo industrial
na Alemanha e na Itália, sen-
do um dos primeiros no mun-

do a trabalhar com a fotolito-
grafia, fundou uma pequena
empresa chamada Fotolito
Gemuna.

No mesmo período, Ho-
mero abriu sua gráfica, a Vi-
llela e Assis. O primeiro con-
tato entre George e Homero,
aconteceu quando Homero
alugou parte de seu galpão
para a empresa de Murrins,
fazendo com que no mesmo
local funcionasse as duas
empresas.

Em 1947, com a união
das empresas Gemuna e Vi-
llela e Assis, nascia a Villela
e Cia. Em apenas dois anos,
em 1949, George Murrins e
Homero Villela se tornaram
os únicos sócios, alterando o

nome da empresa para Pan-
crom. 

Em 1945, o filho de Geor-
ge, Horst Murrins, entrou pa-
ra o corpo diretivo da empre-
sa, abrindo o processo de re-
novação entre as gerações.
Em 1979, Klaus Murrins da-
va início à terceira geração
de diretores na Pancrom;
com ele, se iniciaria também
uma nova fase na gráfica: a
otimização dos processos de
produção e a expansão no
leque de produtos. No caso,
o foco continuava sendo a
qualidade, porém, com incre-
mento significativo de produ-
tividade. 

O primeiro investimento
em soluções da Ecalc acon-

teceu em 2005, com a aqui-
sição do módulo para auto-
mação nos processos orça-
mentários EasyCalc.  

Em maio de 2014, a Pan-
crom adquiriu e implantou o
sistema de Apontamento
Eletrônico da Ecalc - o
Apontmachine integrado
com o ePlan. Usada para
capturar e mensurar dados
produtivos de modo automá-
tico, amplo e transparente, a
solução já rendeu, em um
ano, excelentes resultados
para a gráfica. 

Entre os benefícios ime-
diatos do Apontamento
Eletrônico para a Pancrom
está diminuição significativa
de erros e de desperdício. 

Paixão
Os segredos para o crescimento constante da Pancrom
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IDS Mailgraf  lança sua nova família de

Seladoras Flowpack 

IDS Mailgraf lança sua nova família de Seladoras Flowpack, formada por equi-
pamentos de selagem contínua em filme plástico, que atende a diversos segmen-
tos tais como alimentício, hoteleiro, papelaria, gráfico, farmacêutico, logística, in-
dustrial e promocional.

A qualidade

dos PDF

Terminada a fase de Beta
Testing, a Enfocus anunciou
achegada do PitStop 13 ao mer-
cado. O aplicativo traz aprimo-
ramnetos, como o trabalho oti-
mizado com sangrias e ajustes
de páginas, comentários de veri-
ficação e personalização de
mensagens de erro, e restrições
de acesso - as quais se torna-
ram mais fáceis e rápidas de se-
rem configuradas via interface
do aplicativo.

Já o novo recurso PDF2IMA-
GE coloca nas mãos do usuário
mais opçõespara criar e geren-
ciar imagens a partir de docu-
mentos PDF. 

Software

multicanal de

perfilação 

A GMG está anunciando o
lançamento de seu software de
perfil multicanal, o GMG Open-
Color, que facilita o processo de
criação de perfis e permite tra-
balhar de maneira mais precisa.
Conta com nova interface de
usabilidade melhorada, ferra-
mentas precisas de correção de
cor e um gerenciador de perfis
de cores. 

Além disso, graças a seu cál-
culo de perfis altamente preciso,
e seu recurso de transferência
automática para o ambiente do
GMG ColorProof para im-
pressão, o OpenColor torna-se
um padrão na realização de pro-
vas de cores fieis e de alta con-
fiabilidade. 

A
KBA apresentou ao mercado
mundial seu nova impressora
offset Rapida 105 PRO para mé-
dios formatos. O equipamento

oferece velocidade superior a 17 mil pá-
ginas/hora em formato 740x1050 mm
(versão standard). Conta com temos de
preparo e ajuste (make ready) extrema-
mente curto, de modo a agilizar a pro-
dução, bem como desgin que facilita o
manuseio diário pelo operador. 

Além disso, outro recurso importante
é a capacidade de pré-ajuste flexível e
amplo, que abrange desde o marcador
de saída, passando pelos castelos de im-
pressão, atéa finalização do trabalho,
permitindo configurar, com precisão, o
equipamento para cada demanda de am-
biete produtivo ou projeto. A automaçaõ
também pode ser notada em outros pon-
tos: troca de chapas através de um único
apertar de botão; troca totalmente au-
tomática de todos os corpos da máquina
em 2,8 minutos, e, graças ao sistema
CleanTronic, pode-se realizar automati-
camente a limpeza dos cilindros e rola-
rias. Através do sitema de secagem Va-
riDry, o tempo de finalização dos impres-

sos diminui, assim como o consumo
energético, reduzido em até 50%. 

A Rapida 105 PRO pode ser configu-
rada com até 10 unidades de impressão,
bem como com marcador "non stop" de
saída, e trabalhar com espessuras de
0,04 mm até 1,6 mm. 

KBA lança Rapida 105 PRO
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O
bjetivando  satisfa-

zer as necessida-

des atuais e futuras

dos clientes, assim

como  manter sua posição de

confiança  no mercado mun-

dial da indústria gráfica, Hei-

delberg  Druckmaschinen AG

(Heidelberg) tem levado à ca-

bo um processo de transfor-

mação e reorientação da sua

estratégia corporativa , sem-

pre levando em consideração

o benefício ao cliente. Esta

reorientação consiste essen-

cialmente em colocar a  ativi-

dade principal da impressão

off set  de dobras  em um ba-

se rentável, com maior apoio

nas áreas do crescimento fu-

turo do mercado mundial, es-

pecialmente  impressão digi-

tal , serviços e consumíveis.

O novo enfoque traz con-

sigo  a modificação da ima-

gem da marca da companhia.

Assim, a Heidelberg  mudou

a sua  marca corporativa, mu-

dando o " H " de cor amarela

correspondente aos serviços

, na cor azul correspondente

a equipamentos e na cor ver-

de correspondente aos con-

sumíveis. 

PRINT MEDIA CENTER

COMERCIAL (PMC)
A nova estratégia corpora-

tiva também   está se refletin-

do na Print Media Center  Co-

mercial(PMC), em Wiesloch-

Walldorf, que foi inaugurada

recentemente, com a partici-

pação de  mais de 500 clien-

tes de todo o mundo. Com

uma área de mais de 4.700

m2, o novo centro tem orien-

tado  quanto aos serviços ,

consumíveis,   impressão di-

gital,  impressão de folhas e

acabamentos , oferecendo

aos visitantes  demons-

trações práticas da produção

de impressão. O centro conta

também  com uma platafor-

ma  de apresentação  que uti-

liza meios interativos para

ilustrar os aspectos do fluxo

de trabalho, consumíveis e

serviços. 

Somando-se o Print Me-

dia Center Comercial (PMC)

ao Print Media Center Emba-

lagens (PMCE) localizado

também em Wiesloch- Wall-

dorf, que tem 5.400 m2, a

Heidelberg  tem o maior cen-

tro de demonstrações da

indústria para a impressão

comercial e de embalagens

do mundo.

Com relação à impressão

digital, a Heidelberg está tra-

balhando cada vez mais com

seus sócios a fim de dar

acesso às novas tecnologias

de mercado e oferecer so-

luções inovadoras.    Os

exemplos incluem as so-

luções da impressão comer-

cial baseadas na tecnologia

do toner Ricoh e   a tecnolo-

gia  de injeção de tinta da Fu-

jifilm para a impressão digital

em escala industrial e no

mercado das etiquetas e  em-

balagens.  No caso das má-

quinas offset ,  são usadas to-

das as tecnologias necessá-

rias para a secadora e suas

aplicações específicas. Além

da secadora convencional e

UV, algumas máquinas

também estão equipadas

com LED  de economia de

energia ou a secadora LE UV

para suportar a mais ampla

gama de acabamentos su-

perficiais. 

Heidelberg reorienta sua estratégia 
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Equipamentos  de  corte

de acabamento  e  dobra

dão os toques finais  na im-

pressão dos produtos. Este

equipamento  também se in-

tegra ao fluxo de trabalho

Prinect, se solicitado,  para

calcular os custos operacio-

nais. A impressão com in-

jeção de tinta digital para a

impressão multidimensional

é outro ponto de rendimento

no novo PMC , permitindo

letras personalizadas e lo-

gotipos impressos em arti-

gos tridimensionais. Ter os

materiais de consumo ade-

quados no momento  e no

lugar adequados  é de vital

importância para o impres-

sor. Os clientes podem ser

beneficiados   pelos    con-

hecimentos técnicos        dos

experts  da Heidelberg  para

obter consumíveis adequa-

dos para as suas necessida-

des específicas.  Os con-

sumíveis   também estão

disponíveis para compras

on line. No futuro o comércio

eletrônico terá uma maior

expansão  digital, incluindo

uma sala de chat  com uma

plataforma para o diálogo

com os experts da Heidel-

berg.

corporativa ao cliente

Suprasetter A 75 DTL  e Suprasetter 106 DCL  de  pré-

impressão; Jetmaster Dimension; Linoprint CP  e duas Lino-

print CV  de impressão digital;  de impressão offset ,  as Spe-

edmaster SM 74-2+ P, Speedmaster SX 74-5+L em LE UV,

Speedmaster  SX 52-5-P+L  com  LE UV,  Speedmaster SM

74-2+P, Speedmaster SX  74-5+L com LE UV, Speedmaster

XL 75-6+L Anicolor, Speedmaster 75-5+L, Speedmaster CX

102-6+L, Speedmaster SX 102-8+P+L com   LE UV e LED

UV ,  Speedmaster XL 106-8+P e Speedmaster XL 106-6+L;

de pós impressão, dobradeiras Stahlfolder CH 56, Stahlfol-

der CH 78, Stahlfolder BH 56, Stahlfolder TX 96 e Sthalfol-

der KH 82 e as guilhotinas Polar 56 ECO, Polar Pace Sys-

tem 200 (137) e Polar Cutting System PRO 200 (137).  Além

disso, também  podem  ser encontradas as de  fluxo de tra-

balho  Prinect e os  consumíveis Saphira, Saphira Eco e

Saphira STarter Kit. 

Alguns dos equipamentos 
que estão instalados no PMC são:
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A Kodak anunciou o
lançamento do KODAK
PRINERGY 7, nova versão
do consagrado sistema de
gerenciamento de workflow
que traz aprimoramentos
que atendem diretamente à
demanda
dos clien-
tes, co-
mo maior
controle
dos pro-
c e s s o s
para mel-
horia na qualidade de im-
pressão, mais automações
de tarefas, e otimizações
que irão impactar sobre to-
das as etapas do processo
produtivo, fazendo com que
empresas gráficas minimi-
zem erros e desperdícios,

tornando-se mais ágeis e
rentáveis. 

O sistema PRINERGY 7
aumenta o nível de automa-
tização em todas as funções
básicas do processo de im-
pressão - desde a criação

de trabal-
hos de
i m -
pressão,
co labo -
r a ç ã o ,
proces-
samento

de arquivos, captura, análi-
se, imposição e gerencia-
mento de cores, permitindo
maior competitividade aos
gráficos diante o mercado
atual, que vive em constan-
te mudança. 

Etirama realiza Convenção Anual de Vendas
A Etirama realizou em

São Roque, interior de São
Paulo, um encontro de par-
ceiros e revendedores para
apresentar as estratégias pa-

ra o segundo semestre.
Entre as novidades anun-

ciadas em sua Convenção
Anual de Vendas está a par-
ceria com a UV Tech, que

chega para ampliar o número
de parceiros comerciais da
fabricante nacional de tecno-
logias para impressão de ró-
tulos e etiquetas. Além disso,

o evento serviu como forma
de aproximação e local de
compartilhamento de infor-
mações entre a Etirama e
seus representantes.

Lois Lebegue ratifica importância do

Brasil para estratégia global da Kodak

L
ois Lebegue, que em ja-
neiro assumiu a direção
geral da Kodak para a re-
gião denominada de AL-

MA - América Latina, Ásia Pací-
fico, Oriente Médio e África, es-
teve em visita ao Brasil na sema-
na do dia 25 de maio. Acompan-
hado pelo presidente da Kodak
Brasileira, Gilberto Farias, Lebegue visitou clientes e destacou a im-
portância do Brasil para a estratégia mundial da companhia.

Com vasta experiência no desenvolvimento de estratégias pa-
ra países em desenvolvimento, com diferentes realidades econô-
micas e níveis de crescimento, o executivo frisou que todo know
how da Kodak na área de tecnologia de imagem está sendo em-
pregado na criação de produtos inovadores. "Nosso know how na
área de imagem nos dá uma vantagem competitiva muito grande,
e está sendo empregado nas indústrias de impressão, chapas e
em novos mercados em que a Kodak deseja investir", diz Lebegue.

Entre os tópicos ressaltados pelo novo diretor, estiveram ainda
oportunidades que a crise no pais traz, e a posição da Kodak dian-
te desse cenário. "O Brasil é um mercado importante e estratégi-
co. A crise passará, e os investimentos irão acontecer. Mesmo
porque as empresas devem estar preparadas para serem compe-
titivas quando chegar o momento de voltar a crescer", diz. 

Gerenciamento de workflow

KODAK PRINERGY 7



RECEBA OS ÚLTIMOS NÚMEROS DAS REVISTAS EN FORMATO DIGITAL

INSCREVA-SE

GRÁTIS
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A Futura Express, se-
diada em Belo Horizonte,
desde sua fundação es-
pecializou-se nas apli-
cações de impressão em
baixas tiragens e perso-
nalização. Com o tempo,
seu portfólio de produtos
se diversificou, estenden-
do-se também para apli-
cações offset e em gran-
des formatos. 

Criada em 2000 por
Eder Gomes Filho e Ro-
drigo Santos, dois ex-fun-
cionários da Xerox do
Brasil, a gráfica digital cresceu e, hoje,
além da matriz na região central de
BH, conta também com um galpão no

Bairro Santo André, na capital mineira,
totalizando uma equipe de 130 colabo-
radores. 

Modelo Fol iant
C400A, adquirida junto
à Diginove, chegou pa-
ra eliminar a necessida-
de de terceirizar trabal-
hos da laminação e
conferir mais agilidade
aos processos de aca-
bamento.

A Fol iant  Gemini
C400A é um equipa-
mento de operação to-
talmente automatizada,
incluindo entrada de
mídia, laminação e se-
parador. Suporta for-

matos de páginas até B3Plus (38x58
cm) e tem velocidade máxima de 15
metros/minuto.

Agfa Graphics promove reunião anual de distribuição 

A
Agfa reuniu seus profissionais de todo o
Brasil para a tradicional reunião anual de
distribuição. O evento aconteceu no início
do ano em Foz do Iguaçu (PR). O evento

é uma forma de juntar forças ao trabalho coletivo,
alinhando estratégias, inovações tecnológicas e
desafios do setor, além de integrar a equipe com

atividades de entretenimento.
Para aprimorar a experiência dos 40 profissio-

nais que estiveram presentes no encontro, em boa
parte formado pela rede de distribuidores Agfa, foi
ministrada uma palestra pelo especialista Celso
Ming, que conduziu uma rica apresentação sobre
o atual cenário político-econômico do Brasil.

Futura Express adquire laminadora Foliant



Marcelo Rech do Brasil elegeu o

presidente do World Editors Forum
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Etirama expande atuação

para o México
A Etirama, fabricante de impressoras flexográficas para

o mercado de etiquetas, sediada em Sorocaba, anunciou a
expansão de suas atividades comerciais para o México,
através de um acordo de representação com a Jetrix Solu-
ciones Gráficas, empresa mexicana especializada no seg-
mento gráfico e de etiquetas. 

Coroando o acordo, a Etirama marcou presença, em
abril, na Label Sumit Mexico 2015, apresentando suas tec-
nologias de impressão de etiquetas, entre elas, a nova FIT,
que está configurada em versões até oito cores, trabalha
com largura máxima de impressão de 250 mm e sistema de
secagem com cura UV.

Durst Digital Day 2015
Em abril, acontece una sede da Durst  em Brixen (Itália),

mais uma edição do Digital Day, evento que reuniu algumas
das principais empresas do segmento de impressão de rótu-
los e etiquetas do mundo com o objetivo de mostrar os be-
nefícios da tecnologia digital e apresentar algumas novidades
que estarão presentes na Label Expo Europa de Bruxelas
(Bélgica). 

Destaque para a impressora digital inkjet UV Tau 330, que
no Brasil é comercializada em parceria com a Rotatek. Trata-
se de um sistema de produção veloz e que conta com a ar-
quitetura robusta da Durst para a impressão de etiquetas com
possibilidade de integrar sistema de acabamento em linha pa-
ra fluxos de trabalho de etapa única. 

Além disso, as tintas pigmentadas Durst, desenvolvidas
em parceria com a Sunjet, são de alta concentração, resultan-
do em uma econômica de 20 a 30%. 

A Esko anunciou uma nova gama de recursos para suas
mesas Kongsberg.

Além de mais de 100 brocas e acessórios, a empresa
apresentou novidades, como uma ferramenta de psaligrafia

(recorte de papel), um novo sistema de perfuração e uma fe-
rramenta para aplicação de braile. 

As novidades estão disponíveis nas versões Kongsberg
XN, V e XL. 

Nova gama de ferramentas Kongsberg 

Marcelo Rech, diretor executivo
de Jornalismo para o Grupo RBS
no sul do Brasil, foi eleito Presiden-
te da World Editors Forum, a orga-
nização no seio da Associação
Mundial de Jornais e Editores de
Notícias (WAN-IFRA) para edito-
res-chefe e outros funcionários da
redação sênior .

Sr. Rech, 55 anos, sucede Erik
Bjerager, o Diretor de Kristeligt
Dagblad na Dinamarca Editor-che-
fe e diretor, que permanecerá com
WEF como um vice-presidente.

Wolfgang Krach, o editor-chefe
do alemão Süddeutsche Zeitung,
também foi eleito como vice-presi-
dente do FEM.

O Fórum Mundial de Editores, a

organização no seio da Asso-
ciação Mundial de Jornais e Edito-
res de Notícias (WAN-IFRA) para
editores-chefes e quadros superio-
res de redação, também elegeu
cinco novos membros do Consel-
ho: Carlos Guyot, editor-chefe do
La Nación na Argentina, Toyosi
Ogunseye, Editor do Sunday
Punch na Nigéria, Matti Kalliokos-
ki, Editor da Editorial Page no Hel-
singin Sanomat em na Finlândia,
Javier Garza, Jornalista Internacio-
nal do México que serve como um
conselheiro especial para o Fórum
Editores Mundial sobre Segurança
dos jornalistas, e Anders Nyland,
editor-chefe da Bergensavisen na
Noruega.

Planejamento automático

através do MasterQ, da

Manroland
A Manroland Web Systems desenvolveu o

software MasterQ, que opera como um vínculo
ente os sistemas MIS,a pré-impressão, apli-
cações web to print e os sistemas de impressão e
processos de acabamento. Utilizando o MasterQ
as gráficas podem determinar a sequência de
produção ideal para vários módulos e produtos
diferentes, melhorando a eficiência e a viabilida-
de econômica para tiragens menores em im-
pressão digital. 

O MasterQ foi desenvolvido para sincronizar
os módulos de acabamento com a impressão, e é
especialmente voltado para usuários de um ou
mais sistemas de impressão digital e linhas de
acabamento digital. 
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E
m geral,
as empre-
sas con-
tratam  di-

ferentes provedo-
res de canais de
comunicação para
fazer as comuni-
cações multicanal
e habitualmente
cada provedor en-
trega seus resulta-
dos separada-
mente sem ter em
conta o restante.

Iso é muchicanalidade (
ou seja,  ter muitos canais de
contato com o cliente sem in-
tegração dos processos e
das informações) , lançando
mensagens repetidas ao
mesmo cliente através de
muitos canais  com uma ex-
periência pouco positiva, que,
inclusive, molesta o cliente. O
ponto de partida é   separar  o
público alvo em diferentes
segmentos, sendo que a em-
presa seleciona o canal  para
comunicar-se, na intenção de
obter a melhor resposta do
cliente.

São obtidos resultados
dispersos por cada canal de
contato  e que se não forem
dispostos  nas estatísticas
devidamente integradas,   tor-
na a  revisão das estratégias
da campanha  extremamente
complicada e não se pode
automatizar os processos.

A multicanalidad ( inte-
gração dos processo e infor-
mações) requer  uma estraté-
gia  de comunicação basea-
da na integração dos diferen-
tes canais, selecionando o
canal de contato adequado
segundo as preferências do
cliente,  convertendo  assim a
comunicação em uma expe-

riência positiva.
O ponto de

partida é a visão
única do cliente e
a campanha se
planta com even-
tos ou interações
entre o cliente e
a empresa distin-
guindo eventos
batch , enviando
mensagens de
forma agrupada
e eventos  real ti-

me , lançando mensagens in-
dividuais adaptados à res-
posta de cada cliente que ne-
cessitam ser gestionados
através de um processo auto-
matizado.

Ter os  resultados  e as
estatísticas integradas em
tempo real,  facil ita uma
visão  única do cliente que
permite  repensar a campan-
ha modificando a estratégia
quando seja necessário.

EXECUÇÃO DE UMA CAMPANHA

DE COMUNICAÇÃO MULTICANAL

INTEGRADA

Para a execução  de uma
campanha de comunicação
multicanal integrada se deve
dispor dos seguintes elemen-
tos: 

� uma base de dados dos
clientes;

� um plano de contatos
ou eventos;

� mensagens adaptadas
em cada  momento ao canal
e ao dispositivo de contato;

� uma plataforma tec-
nológica de comunicação
multicanal interativa;

� um painel de controle
para acompanhar  a evolução
e os resultados da campanha. 

Todos os elementos  for-
mam o processo de exe-
cução dentro de um esquema
como o seguinte:  

O departamento de mar-
keting da empresa  dispõe
de uma base de dados dos
clientes e uma estratégia  de
comunicação mult icanal
com mensagens segundo o
plano de  contato em batch
ou real time.

MUCHICANALIDAD VERSUS MULTICANALIDAD

Comunicação Multicanal Integrada: 

Através de uma plataforma única (II)

Javier Echebarria

Conselheiro Delegado

de Mailteck
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S
egundo
o estu-
do de
C o l e -

man Parkes Re-
search , os ges-
tores de uma
empresa tem
muito claro que
existe um impor-
tante valor do
negócio bloque-
ado em docu-
mento de papel
e 90% está de
acordo  que  di-
gitalizar e liberar os dados
que estes documentos  físi-
cos contem melhoraria consi-
deravelmente os processos
de tomada de decisões em-
presariais. 

Hoje em dia,  quase  todas
as empresas tem que trabal-
har  com uma grande quanti-
dade de documentos. Para
facilitar esta tarefa é funda-
mental contar com um siste-
ma  eficiente de gestão de do-

cumentos, que per-
mita fácil armaze-
namento, busca rá-
pida dos arquivos,
juntamente com
instalações de re-
cuperação eficien-
tes.

Um sistema de
gestão de docu-
mentos deve ser
suficientemente ro-
busto para cumprir
todas as suas
exigências e ofere-
cer as garantias

necessárias  para confiar os
processos chave da organi-
zação.    Se o sistema está
bem concebido, terá efeitos
como o aumento da eficiência
e da produtividade, permitirá
maior colaboração entre os
usuários, redundando em re-
dução de custos e evitará a
perda de documentos. Um re-
quisito inexcusável  para es-
tes sistemas é que ajudam no
cumprimento da legislação vi-

gente  com relação à privaci-
dade e proteção de infor-
mações.

O trabalho nas  tarefas ad-
ministrativas   fica mais ágil
quando  se usam documentos
digitalizados e evita a manipu-
lação do papel. As folhas de
despesas são um bom exem-
plo   de que as tarefas em um
documento sem digitalizar é
um processo bastante com-
plexo, implica um consumo
de tempo e está exposto ao
erro e ao extravio. Quando
esse mesmo processo se rea-
liza com documentos digitali-
zados e integrados em uma
gestão automatizada, implica
em ganho e confiabilidade.
Este é somente um exemplo
de como a automatização  da
gestão documental  acarreta
rentabildiade.

O mercado  da gestão do-
cumental tem evoluído nos úl-
timos anos  até um modelo de
soluções integradas, alinhado
com a estratégia TI da empre-

sa e com os projetos  de " pa-
go por uso". Deste modo, as
organizações disfrutam de
uma maior flexibilidade na uti-
lização dos dispositivos  e se
beneficiam de forma imediata
das novas possibilidades.
Neste contexto, é essencial
responder às necessidades
dos clientes, preocupados
fundamentalmente com três
coisas:  a automação dos pro-
cessos (sempre garantindo a
segurança dos dados, parti-
culamente  sensíveis em am-
bientes transacionais ); a mo-
vibilidade e a  captura
avançada  para a classifi-
cação, indexação e busca de
documentos automaticamen-
te.  Portanto, é fundamental
implantar estratégias que in-
tegrem hardware, sofware e
os serviços em um mesmo
ambiente, já que se obtem im-
portantes  interações com re-
lação  à economia de papel,
de custos e melhoras na pro-
dutividade e eficiência.  

1- A execução  se faz com
uma plataforma de comuni-
cação  multicanal que proces-
sa os dados, maneja alertas e
gera as informações.

2- Um painel de controle
define, administra e monitora
as campanhas. 

3- A plataforma tem a ca-
pacidade de gerar comuni-
cações através de todos os
canais.

4- A eleição dos canais de
contato com os clientes de-
pende do plano de contatos.

Os canais interagem  com
os clientes  através de  pon-
tos de contato da empresa,
tais como as páginas nas re-
des sociais, os escritórios vir-
tuais na página web, os call
centers  ou os pontos de

atenção.
A informação sobre as

respostas e as reações dos
clientes serve para facilitar a
retroalimentação    e a confi-
guração de novas campan-
has e ações.

A base de tudo isto está
na programação de eventos
e na automatização dos pro-
cessos  suportados por uma
plataforma tecnológica de co-
municação multicanal inte-
grada  que permita fazer co-
municações cruzando cons-
tantemente as linhas de cada
canal. 

MULTICANAL ON/OFF

INTEGRADA CRUZANDO AS

LINHAS

A representação gráfica

agregada de um caso da or-
ganização  de um evento me-
diante comunicações integra-
das multicanal  com os assis-
tentes mostra a que ponto a
multicanalidade integrada
não é on line nem off line
senão noline  cruzando as lin-
has de todos os canais de for-
ma continuada.

Para a execução  foram
empregados 6 canais ( web,
Printing, twitter, email, SMS y
celular), que intervieram  de
maneira escalonada e si-
multânea  diretamente por
um período de 25 dias,  que
durou a campanha.

CONCLUSÕES: 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA

As  campanhas de comu-

nicação multicanal aos clien-
tes  que permitam uma visão
de 360º de suas ações e res-
postas em tempo real, so-
mente podem ser gestiona-
das desde uma solução tec-
nológica em forma de plata-
forma que integre a capacida-
de de análise e reportam com
uma gestão de campanhas,
além das ferramentas de
composição de comuni-
cações gráficas multicanal to-
do ele integrado com os dife-
rentes provedores de canais
internos e externos (printing,
email, sms, celulares, pontos
de atenção, contact center ,
RRSS, ...) para obter infor-
mação on line de suas ações
e resultados de maneira con-
solidada.

A digitalização dos procesos de documentos 

é a chave para o êxito de uma empresa

Albert Pitarch

Diretor de

desenvolvimento de

negócio da Seidor

Printing
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Quando o mundo da impressão

e da tecnologia médica se unem

Na exposição da JPR 2015, a Konica Minolta mostrou
como o mundo da imagem pode fazer convergir e catalisar o
melhor em termos de definição, cor e qualidade para im-
pressão digital de exames. Para tanto, mostrou novos mo-
delos de impressoras coloridas de sua série bizhub, família
de equipamentos que já está presente em várias clínicas
médicas de todo o Brasil, e que vem sendo uma das molas
propulsoras para a substituição do tradicional filme, por ima-
gens impressas em papel. 

Especificamente para a área médica, a Konica Minolta,
através da Konica Minolta Medical USA, mostrou na feira a
tecnologia wireless do AeroDR, monitor de tela plana dis-
ponível em dois novos tamanhos: 10x12" e de 17x17". 

Novo investimento 

da 360 Graus Gráfica e Editora
Sediada em São Luís, Maranhão, a 360 Graus Gráfica e

Editora é uma referência em impressão digital no norte/nor-
deste do Brasil. Contudo, não somente de impressos digitais
vive a gráfica; para atender todas as demandas do mercado,
a 360 Graus (como o próprio nome sugere) possui um rico
parque gráfico, que inclui equipamentos offset, soluções de
acabamento e tecnologias digitais de pré-impressão. 

Agora, a gráfica anuncia mais um investimento em tec-
nologia: a bizhub PRESS 1070P, lançada no Brasil pela Ko-
nica Minolta. O equipamento, adquirido durante a ExpoPrint
Digital 2015, chega para otimizar os trabalhos com impres-
sos digitais promocionais em cor, bem como oferecer novas
opções de impressos através do uso de mídias não conven-
cionais, como o PVC. 

A
Konica Minolta reali-
zou, no último dia 27
de maio, um Road
Show que reuniu

clientes de todo o estado de

São Paulo. O evento aconte-
ceu no Digital Image Square
(DIS) localizado na Alameda
Santos, na capital paulista,
serviu como palco para a

apresentação de diferentes
soluções da empresa para
aplicações de impressão digi-
tal para segmentos de ima-
gens diagnósticas (DMI), cor-

porativo e artes gráficas.
Entre os destaques este-

ve o modelo bizhub PRO
C1060L e a bizhub PRESS
C70hc.

Konica Minolta reúne clientes em Road Show
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Kyocera

O
trabalhador médio
perde aproximada-
mente a metade da
sua jornada laboral

buscando os documentos que
ele necessita para realizar seu
trabalho diário. Este dado, ex-
traído de um estudo de PWC,
é um exemplo do desafio   que
as empresas enfrentam na
hora de processar todas as in-
formações que lhes chegam
diariamente.  As empresas re-
cebem milhares de documen-
tos  procedentes de diversos
lugares (mail, correio  normal,
fax...), que requerem proces-
samento de  formas distintas:
alguns arquivos  devem ser
impressos, outros armazena-
dos, enviados a um determi-
nado empregado e serem  in-
cluídos automaticamente em
uma aplicação do negócio.
Tudo isso implica   processos
complexos,  perda de eficiên-
cia e aumento dos custos.
Não surpreende que  os gas-
tos visíveis com a gestão do-
cumental  alcancem apenas
10% do  total que as empre-
sas dedicam a  esta partida,
prova  que não  estão  geren-
ciando os documentos como
deveriam. De fato, se imple-
mentássemos a estratégia
documental adequada  às ne-
cessidades de cada empresa,
se poderia garantir maior efi-
ciência  assim como maio ri-
gor no cumprimento dos trâ-
mites de segurança e legalida-
de.   Portanto, esta situação
requer uma solução.  Aqui en-
tram os provedores de so-
luções IT.  Combinando  notá-
veis opções de software e
hardware buscamos integrar
estes processos para , assim,
reduzir os custos, aumentar a

proteção e o controle dos do-
cumentos e, definitivamente,
aumentar a eficiência das  em-
presas , ajudando-as a econo-
mizar ao mesmo tempo que
melhoram a qualidade dos
seus serviços.

Seguindo esta  linha, os
provedores IT estão   apostan-
do em desenvolvimento e so-
luções de gestão documental
para que nossos clientes  pos-
sam se  beneficiar  de uma
maior   escalabilidade, flexibili-
dade na hora de armazenar,
processar e controlar os da-
dos e informações relativas
aos seus clientes, provedores,
empregados ou parceiros. É
necessário uma aproximação
end-to-end   com as diversas
soluções e serviços documen-
tais para que as organizações
possam estabelecer fluxos de
trabalho, arquivar documen-
tos, recuperar informações
em alguns segundos ou distri-
buir automaticamente os dife-
rentes arquivos. 

Estes tipos de soluções
(MyDOCument  , no caso da
KYOCERA) buscam  adaptar-
se à capacidade e  tamanho
das companhias que contra-
tam estes serviços. Esta
adaptabilidade  é fundamental
, sobretudo em um país onde
mais de 90% do setor empre-

sarial está nas mãos  das py-
mes (pequenas e médias em-
presas).

AS VENTAGENS DE CONTAR COM

UMA FERRAMENTA DE GESTÃO

DOCUMENTAL

Uma estratégia correta de
gestão documental, empreen-
dida a  partir de uma ferra-
menta que integre todos os
processos de gerenciamento
de documentos da empresa,
dá à ela uma automação que
lhe permite, entre outras fun-
cionalidades, melhorar o ser-
viço  ao cliente e acelerar o
processo de validade e de
gestões desde a entrada até a
saída de um arquivo .

Deste modo, uma fatura
que é recebida pelo correio
eletrônico é reconhecida co-
mo tal, enviada para o aplicati-
vo de faturamento, processa-
da, devolvida ao sistema e re-
pondida com um e-mail prede-
terminado. Tudo isso em mi-
nutos e sem que nenhum em-
pregado tenha que perder
tempo com estas tarefas, cen-
trando-se no que realmente
importa: o " coração" do negó-
cio.  

Este é um exemplo claro
de aumento da produtividade ,
obtido a partir da contrtação
de soluções e serviços que

oferecemos aos provedores
tecnológicos. Além disso,   há
de somar-se um aspecto fun-
damental: o aumento da segu-
rança.  E este tipo de apli-
cação estabelece um regime
de licenças para autorizar ou
negar acesso a  determinados
tipos de documentos. A isto
acrescentamos uma melhora
na organização  de todo o flu-
xo de documentos da empre-
sa; estas aplicações fornecem
aos gerentes  um maior con-
trole interno, permitindo-lhes
ver de um golpe de vista qual-
quer documento e informação
que necessitem.

Isso se traduz em impor-
tante  economia de  custos
para a empresa. Segundo a
AIIM (Associação para a
Gestão da Informação e da
Imagem) uma  empresa
com uso intenso de docu-
mentos poderá economizar,
implementando um sotware
de gestão documental, cer-
ca de R$ 30.000,00 por em-
pregado/mês. Desta forma,
combinando soluções deste
tipo, as empresas podem al-
cançar um aumento signifi-
cativo na eficiência de seus
processos de gestão de do-
cumentos, reduzindo o din-
heiro gasto em processos
de TI. 

Redução dos custos ocultos das organizações: 

o desafio da gestão documental
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O
l a n ç a -
m e n t o
g l o b a l
desta no-

va impressora UP
BOX 3D ocorreu re-
centemente, e a
AKAD está comer-
cializando no Brasil.

Este novo mo-
delo promete ir um
passo além em ca-
da um dos aspectos
que consagraram a
UP mini e UP Plus
2, os outros mode-
los da linha UP, co-
mo maior envelope
de construção (vo-
lume interno) 255 x
205 x 205mm, mel-
hor resolução de
impressão e maior
velocidade, che-
gando ao detalha-
mento de apenas
0.1 mm, e a uma
velocidade 30%
maior do que a do
modelo UP Plus 2.

Philippe Starck , inauguração da

loja TOG no Brasil

Lançada em 2014 em Milão, e com a sua primeira flagship
store de 2.200 m2 localizada na rua Iguatemi 236, em São Pau-
lo, a TOG produz móveis em larga escala a preços acessíveis,
e com opções de customização pelo próprio cliente, isto é,
quem compra pode escolher a cor e os ornamentos da peça ou
ainda escolher o tipo de apoio de braço, suporte de mesa, etc.
dentre várias opções disponíveis.

A impressora 3D UP BOX foi utilizada para imprimir peças
assinadas  pelo designer francês Philippe Starck na inaugu-
ração da marca TOG.

Na inauguração da loja, peças customizadas estão sendo
impressas na 3D UP BOX da AKAD, modelo recém lançado e
que a AKAD já está comercializando no Brasil. 

Nova série

imageRUNNER

ADVANCE C3300,

da Canon

A Canon lançou sua nova família de
equipamentos A3 coloridos para altos
volumes, ilustrados pela linha image-
RUNNER ADVANCE C3320, C3320i,
C3325i e C3330i. Os novos modelos
combinam a plataforma imageRUN-
NER ADVANCE com um fluxo otimiza-
do de processamento de documentos
e um novo motor de impressão que
tem como objetivo reduzir o custo total
de produção. 

Os usuários podem escanear rapi-
damente os originais e convertê-los em
diferentes formatos de saída, incluindo
Open Office XML PPT e Word. A
opção de trabalhar com dispositivos
móveis, bem como a possibilidade de
se enviar documentos para impressão
a partir desses dispositivos, assegura
alta produtividade e ciclos mais curtos,
incluindo em localidades remotas, fora
do parque produtivo. Os fluxos de cap-
tura de documentos e impressão dinâ-
mica são possíveis graças às platafor-
mas inteligentes MEAP e a aplicação
MEAP Web. 

Impressora 3D UP BOX 

traz evolução ao segmento
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Normadat

Quando se trata de prote-
ger  documentos importantes,
as empresas que se dedicam
à gestão documental  são as
que marcam a linha  a seguir.
Sem dúvida,  há outros tipos
de empresa que protegem do-
cumentos muito importantes :
o dinheiro. Afinal, as notas são
aceitas como meio de paga-
mento por todos os agentes
econômicos.

Sem  fazer  uma hierarquia
da importância dos documen-
tos, estamos ante um a tipo
peculiar e relevante para o dia
a dia da economia e que,
também, mostra característi-
cas de gestão bem diferentes
às da normal. Para começar,
o ciclo de vida das notas , em
princípio, é mais curto  que o
da maioria  dos documentos
que devem ser  obrigatoria-
mente conservados, como os
contratos de financiamento,
contratos bancários, seguros,
etc, ainda que se conservem
notas por   décadas ou sécu-
los. Isto é devido à deterio-
ração que sofrem as tran-
sações : passam de uma mão
à outra, sujam, dobram, se es-
creve nelas...algumas che-
gam a ser coladas com papel .
Depois, cuando  não servem
mais, são destruídas de ma-
neira controlada  e certificada.

As medidas de segurança
implementadas pelos bancos
e as reservas nacionais são
similares às que são utilizadas
na  guarda documental, mas
não são tão flexíveis como às
adotadas nos  da era digital.
Apesar da natureza comum
das notas e de outros docu-
mentos  em papel, a evolução
de ambos os setores não  tem
sido  tão paralelas. Enquanto
que para a proteção   do din-
heiro os esforços  estão cen-

trados nas medidas de seguri-
dade e no desenvolvimento
de outros suportes (como eti-
quetas ou transferências
eletrônicas), na gestão docu-
mental  tem-se otimizado to-
das as atividades focadas na
criação de valor para o cliente
e a prevenção dos riscos pre-
sentes e evitáveis.

As grandes companhias
bancárias e de seguros de-
vem desenvolver sua estraté-
gia de gestão  documental   fo-
cando em quatro fatores:

- Assegurar  o  perfeito es-
tado dos documentos legais
(contratos, por exemplo)  que
devem ser conservados por
longo prazo: conservando os
aquivos em locais  onde são
controladas a temperatura,  a
umidade, a luz, com sistem de
proteção contra  incêndio (
preferencialmente à gás inó-
cuo ) e  com acesso restrito.
Conservação e preservação.

- Determinar um sistema
mais acessível que  permita a
consulta e  visualização  dos
documentos: documentos que
possam ser  solicitados   pelos
clientes , pelos trabalhadores

das

empresas ou por terceiros ,
devendo  ter a opção de que
eles estejam arquivados em
um lugar que permita, pelo
sistema de classificação,
logística e busca, um rápido
transporte de volta aos es-
critórios demandantes. A ou-
tra opção  é digitalizar  os do-
cumentos que cumpram as
exigências de proteção e pe-
tencial consulta para que se
possa  ter acesso à visuali-
zação do documento original
de qualquer computador ou
em qualquer momento (sem-
pre mantendo o nível de segu-
rança de acordo com as  con-
dições do documento).  

- Assegurar-se de destruir
os documentos de forma  cer-
tificada e no prazo estabeleci-
do: cada arquivo tem um
período legal durante o qual
deve ser mantido em  perfei-
tas condições; terminando o
seu prazo de vigência, já que
não tem mais utildiade para a
empresa,  destrui-lo o quanto
antes com a garantia de que
não será  reutilizado nem será

objeto de fraude,; isto  signifi-
ca economizar e evitvar ris-
cos.

- Suportes digitais: banco e
segurados , entidades de
grande tamanho que realizam
cópias de segurança constan-
temente devem assegurar-se
que estes suportes tenham
um respaldo que evite riscos
de piratagem e que esteja   ul-
trapassado.    Além disso,  a
gestão de arquivos digitais e
sua conservação em discos rí-
gidos que também devem ser
protegidos  e com as medidas
de segurança adaptadas às
características dos aparatos
eletrôncos ( como cofres es-
peciais, temperaturas baixas,
pouca luz).

Resumindo, a regra de ou-
ro é a busca  constante da efi-
ciência e da  segurança. Estas
duas premisas, que toda em-
presa  do século XXI deverá
ter presentes em qualquer
operação, são mais difíceis de
cumprir quando se assumem
tarefas ou funções em que
não se é expert e quando não
se tem desenvolvimento   de
longa data  e em constante
evolução ( adaptação às no-
vas  tendencias tecnológicas,
cumprimento da legislação);
este é o sistema de gestão se-
gura de informação.  Por tudo
isto  , transformar os custos e
a  ineficiência  em investimen-
to ,  o  valor  ganho é o pre-
sente das empresas   que tem
futuro.  

Documentos muitos especiais:

O dinheiro em papel e a proteção dos documentos em papel
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O
s resultados do Censo de Im-
pressão da FESPA - a pesqui-
sa de maior alcance na indús-
tria global já conduzida pela or-

ganização - expõem seis tendências glo-
bais que devem conduzir a comunidade
de impressão de grande formato e de im-
pressões especiais. 

Mais de 1,2 mil entrevistados respon-
deram a um questionário completo entre
maio de 2014 e abril de 2015. Os entre-
vistados das Américas somam 50%, da
Europa 42% e mais 8% da região da
Ásia-Pacífico. No Brasil, as entrevistas
foram feitas durante a FESPA Brasil
2015.

Os entrevistados representam toda a
cadeia de impressão, incluindo im-
pressão digital e serigrafia (34%); im-
pressão comercial, gráficas rápidas e lo-
jas de reprografia (15%), sinalização
(13%), design gráfico (7%), agências de
publicidade (5%), dentre outros.

A novidade nesta pesquisa foram os
fabricantes industriais, que correspon-
dem 8% dos entrevistados, o que de-
monstra uma comunidade emergente de
usuários de impressão digital.

A pesquisa é parte de uma colabo-
ração contínua entre InfoTrends e FES-
PA.

1 - OTIMISMO - CONFIANÇA AUMENTA NA

BUSCA POR CRESCIMENTO DA RECEITA

A tendência fundamental é de otimis-
mo entre os empresários. 80% dos en-
trevistados estão muito otimistas ou ra-
zoavelmente otimistas sobre seus negó-
cios.

O número excede o otimismo para a
indústria como um todo em 14%, indi-
cando que os entrevistados sentem-se
confiantes em suas próprias estratégias
de negócio, enquanto seguem menos
seguros da habilidade da indústria em
geral de evoluir.

Esse otimismo individual tem suas

raízes no sucesso comercial. Olhando as
respostas dos mercados desenvolvidos,
as receitas médias têm mais do que do-
brado no mesmo período, de 3 milhões
de Euros em 2007 para mais de 6,25
milhões de Euros em 2015. O cresci-
mento global das receitas de 2007 a
2015 foi cerca de 9% CAGR (Compound
Annual Growth Rate - Taxa Composta de
Crescimento Anual) para os negócios
em geral, e 7% para o grande formato di-
gital.

2 - DEMANDAS DOS CLIENTES - IMPRESSÃO

É UMA INDÚSTRIA DE SERVIÇOS

As demandas dos clientes estão tra-
zendo esforços contínuos para a melho-
ra da eficiência, permitindo trocas mais
rápidas de trabalhos, entregas no tempo
certo e foco na necessidade do cliente,
com personalização.

Ao menos 70% dos entrevistados es-
peram que essas tendências chaves dos
clientes aumentem ou ao menos perma-
neçam a mesma, reforçando a noção de
que os negócios de impressão atuais
são agora focados no serviço ao cliente.

A adoção de processos digitais - in-
cluindo sistemas de produção, workflow,
automação e web-to-print - está motiva-
da por essas expectativas.

3 - A MUDANÇA DO MIX DE PRODUTOS - DA

PRODUÇÃO EM MASSA PARA CUSTOMIZAÇÃO

EM MASSA

Banners (49%), cartazes (40%), sina-
lização (38%) e outdoors (37%) seguem
como os quatro produtos mais produzi-
dos pelos entrevistados.

Um enorme crescimento vem sendo
registrado em têxteis para vestuário, têx-
teis para decoração e amostras de em-
balagem, com cerca de 80% dos entre-
vistados relatando um aumento na de-
manda por estas aplicações.

Os entrevistados relataram o aumen-
to na adoção de produção digital para

muitos desses produtos, com vestuário,
decalques e eletrônicos impressos como
os mais prováveis a migrarem para o di-
gital no futuro.

A mudança no mix de aplicações é
também refletida no aumento de mate-
riais rígidos, que agora representam
25% da produção entre os entrevistados.

4 - TECNOLOGIA DIGITAL É QUEM PERMI-
TIRÁ A MUDANÇA

Mais da metade dos entrevistados no
FESPA Print Census indicou a intenção
de comprar equipamento de impressão
de grande formato digital, com um plano
médio de gastos de cerca de 100 mil Eu-
ros.

Os planos de compra são dominados
por impressoras UV (27%), impressoras
têxteis (21%), impressoras solvente
(17%), impressoras eco-solvente (16%)
e impressoras látex (14%). Equipamen-
tos de laminação e corte de contorno
estão no topo entre os planos de aqui-
sição em acabamento.

A maioria dos investimentos (45%) é
motivada por conta do movimento em
novos mercados com novos produtos ou
serviços.

Investimento é também impulsionado
pelo desejo de melhorar a qualidade de
impressão (43%), aumento da capacida-
de (37%), melhoria na velocidade de im-
pressão (34%) e redução de custos por
unidade (33%).

5 - CRESCIMENTO DA IMPRESSÃO TÊXTIL

NOS MERCADOS GRÁFICO, INDUSTRIAL E DE-
CORAÇÃO

Assim como identificado nos pontos 3
e 4, o têxtil é a aplicação de crescimento
dominante entre os entrevistados do
Censo de Impressão. 27% já estão en-
volvidos em impressão de vestuário,
com 81% vendo crescimento neste seg-
mento, o mais alto entre todas as apli-
cações. Digital é um ponto fundamental, 

Censo da FESPA sobre mercado de

impressão aponta otimismo e crescimento
� Demandas dos clientes e diversificação de produtos são o combustível para os planos de investimento dos empresários de impressão
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Canon lança três novas impressoras de grande formato

A
Canon lançou três novas impressoras de grandes
formatos: as imagePROGRAF iPF830, iPF840 e
iPF850.

Os novos equipamentos oferecem funcionalidade e
rendimento para o segmento de alto volume, e sua nova
arquitetura permite imprimir de modo contínuo e, caso
seja necessário trocar os tanques de impressão, o pro-
cesso pode ser executado sem parar o equipamento. 

A velocidade de impressão é de uma página A Zero
em 42 segundos no modo Economy. 

Outro destaque é sistema otimizado de armazena-
mento de mídia (para até 100 folhas) e o recurso de mu-
dança automática de papel entre as bobinas, de modo
que o equipamento torna-se flexível o bastante para se
ajustar às necessidades de impressão sem intervenção
do operador. 

com mais de metade dos entrevistados
esperando que a produção digital de
vestuário seja uma alternativa importante
à tradicional impressão serigráfica nos
próximos dois anos.

As impressoras têxteis estão em um
lugar de destaque dentro dos planos de
investimento, com 21% dos entrevista-
dos centrando os gastos nesta área,
apoiado por 12% que planejam adquirir
equipamentos de transferência térmica.

Aplicações têxteis nos ramos industrial e
decoração também estão com força,
com 78% dos entrevistados relatando
crescimento em têxteis para aplicações
de decoração. Os substratos têxteis se-
guem fazendo incursões no espaço de
sinalização, com 67% observando um
crescimento em soft signage. 

6 - O FUTURO DA SINALIZAÇÃO IMPRESSA

ESTÁ INTEGRADO COM MÍDIA DIGITAL

Mais de três quartos dos entrevista-
dos esperam que a publicidade em mídia
ao vivo e tela LCD impactem os negócios
de grande formato em um futuro breve,
com 36% dos entrevistados afirmando
que estas tecnologias já estão impactan-
do os negócios.

31% dos entrevistados planejam ofe-
recer soluções de digital signage para
sua base de clientes nos próximos 12
meses. 
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D
ia das
M ã e s ,
Dia dos
P a i s ,

Dia dos Namora-
dos� qualquer
ocasião é boa pa-
ra que a Hallmark
me torture. Os
dias especiais
podem ser os pio-
res do ano. Mas
por quê?! Porque
sempre me con-
frontava com o
mesmo problema, com o
qual muitos homens podem
se identificar: o que compro
para a mulher de minha vi-
da? (ou para as mulheres de
minha vida, o que é ainda
pior?!). 

NUNCA FALHARIA

COM UM PERFUME

A princípio, eu acredita-
va que nunca falharia com
um perfume; sem dúvidas,
depois de anos à procura da
fragrância correta, as mul-
heres de minha vida já pos-
suem todos os perfumes de
que necessitam, e encontrar
uma nova colônia com per-
fume adequado é um desa-
fio de proporções gigantes-
cas. Agora, o mais fácil seria
escolher um perfume tradi-
cional - mas que poderia de-
cepcioná-las. E, claro, quero
evitar isso!

ENCONTROU A SOLUÇÃO

Isso te diz algo? Se sim,
é um afortunado, porque en-
controu a solução. Uma so-
lução que permite combinar
o outro amor de minha vida,
a impressão. Graças aos
avanços tecnológicos, ago-
ra, posso comprar o perfu-

me que sei que
elas gostam e
persona l izado
com uma men-
sagem extra co-
mo forma de ofe-
recer "algo
mais". A fragrân-
cia correta e
uma mensagem
foram a combi-
nação fantástica.
"Com todo amor,
Mike". Ok, não é
a mensagem

mais original do mundo,
mas cumpre sua função! 

IMPRESSÃO PERSONALIZADA

A impressão personali-
zada e sob demanda está
crescendo devido ao fato de
permitir produzir itens úni-
cos, customizados, como
garrafas, caixas ou cartões
de aniversário. E isso está
mudando a forma de o mer-
cado (e as pessoas) enxer-
garem os presentes.

ITENS PERSONALIZADOS

Hoje em dia, nos aeropo-
ros, já se pode imprimir itens
personalizados enquanto se
espera pelo avião. Por
exemplo, escolhe-se um
perfume, imprime-se uma
mensagem na caixa ou fras-
co, e pronto! Tem-se algo
verdadeiramente especial
para presentear. 

GRAVAÇÕES MONOCROMÁTICAS

Ainda que, há muito tem-
po, os objetos pudessem re-
ceber gravações mono-
cromáticas via UV, agora,
temos algo totalmente novo,
sensível e efetivo. Uma vez,
eu estava no aeroporto e vi
um lugar em que se ven-

diam capas de celulares
com possibilidade de se im-
primir fotos do cliente. Esse
tipo de aplicação abre por-
tas para grandes oportuni-
dades de negócio; todo
mundo tem imagens arma-
zenadas no celular que, jun-
to com uma mensagem, po-
dem servir para criar um ob-
jeto único. 

COMO FUNCIONA?
Mas, como funciona? Em

primeiro lugar, não se pode
imprimir sobre qualquer ob-
jeto pois nem todos ofere-
cem a aderência necessá-
ria. Acredite, não é possível
imprimir sobre qualquer coi-
sa. A solução está em en-
contrar a combinação ade-
quada de tintas, equipamen-
to e objeto. Os plásticos po-

dem ser impressos na maio-
ria das impressoras UV de
pequeno formato, mas as
garrafas de vidro são mais
complicadas. Por sorte, a
impressora da Mimaki per-
mite realizar esse processo
sem alterar a sensação tátil
ou aspecto do produto.
Além disso, os objetos re-
dondos, como as garrafas
de vinho, podem ser impres-
sas com a opção KEBAB,
também da Mimaki. 

EXEMPLO

Assim, por exemplo, é
possível imprimir uma vela
personalizada com sua foto
preferida de umas férias ou
uma imagem fantástica de
seus filhos. É necessário,
somente, escolher uma
mensagem e, em questão
de minutos, terá o melhor
presente possível! 

Você consegue imaginar
o efeito que terá uma vela
aromática impressa com a
foto de seus filhos, no lugar
do enésimo frasco de perfu-
me? Já não há desculpas
para gastar alguns trocados
a mais para personalizar
seu próximo presente. 

POSSIBILIDADES INFINITAS

A impressão sob deman-
da oferece possibilidades in-
finitas; agora, não somente
tem-se a tecnologia, como
também o produto final. Es-
tou certo de que é um mer-
cado que trará grandes
oportunidades, levando o
segmento de artigos pesso-
ais à personalização. Por
sorte, as empresas estão
prontas para aceitar esse
desafio. Vamos criar, jun-
tos!...

Mike Horsten

General Manager

Marketing EMEA

Mimaki

Os dias especiais
Os dias especiais 

podem ser os piores
do ano. Mas por 

quê?! Porque sempre 
me confrontava com 
o mesmo problema, 
com o qual muitos 
homens podem se 

identificar: 
o que

compro para a 
mulher de minha 
vida? (ou para as
mulheres de minha
vida, o que é ainda

pior?!).
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A Inca Digital lançou seu novo equi-
pamento de impressão de mesa plana
e cura UV Onset R50i. A impresso-
ra conta com cabeçotes Fujifilm Di-
matrix Spectra que permite trabal-
har com pontos de até 14
picolitros, oito
canais de
tinta em
configuração
de dupla qua-
dricromia pa-
ra proporcio-
nar qualidade e
produtividade de 600 m2/hora. 

A Onset R50i vem, ainda, com pro-

cessador RIP Caldera ou Colorgate,
mesa de vácuo com 15 zonas, oferece

resolução de
1000 dpi e po-
de imprimir em

substratos de
até 3,14x1,6 m
e com 50 mm

de espessura à
velocidade de
120 mídias do

tamanho da mesa de
impressão/hora. Além disso, permite
definir ente os modos de impressão
unidirecional, bidirecional, alta qualida-
de e produtividade. 

Epson anuncia

impresora para

tecidos de alto

volume
A Epson anunciou a nova impres-

sora SureColor SC-F9200, um equi-
pamento que inova por contar com a
tecnologia de tinta de alta densidade
HDK Black e é voltada ao segmento
de impressão têxtil. Também é com-
patível ao uso de papeis para im-
pressão por sublimação, e pode tra-
balhar com vários tipos de tecidos,
como prendas, roupas esportivas, de-
coração etc. 

A
ArtFix, sediada na ci-
dade de Diadema,
região metropolitana
de São Paulo, acaba

de se converter em um dos
principais casos de sucesso
de instalação de sistemas
Durst através da recente
aquisição da impressora in-
dustrial inkjet UV Rho 1312. 

No início, o principal negó-
cio da ArtFix era a fabricação
de faixas degradês, impres-
sas em PVC, para serem
usadas nos para-brisas de
caminhão. 

Em seguida, A ArtFix pas-
sou a produzir faixas decora-
tivas para carros, algo que
havia se tornado moda em
meados dos anos 90.

E foi o que aconteceu. De
um equipamento, a ArtFix
acabou adquirindo outras 32
impressoras, transformando-
se em um dos maiores par-
ques de impressão serigráfi-
ca do Brasil, focando sua
atuação na produção em
grandes formatos de quadri-
cromias para adesivação de

frotas, adesivos para geladei-
ra, comunicação publicitária
etc. 

O salto de desenvolvi-
mento seguinte dado pela
ArtFix foi a migração para os
sistemas digitais de im-
pressão. Apesar de conhecer
e, também, reconhecer a tec-
nologia da Durst dentro do
segmento de impressão em
grandes formatos, somente
em 2014 a ArtFix decidiu in-

vestir na tecnologia.
Em abril deste ano, a im-

pressora inkjet UV industrial
da Durst foi instalada na Art-
Fix e já se encontra em ope-
ração. O equipamento conta
com configuração quatro co-
res CMYK, e flexibilidade de
poder ser configurada com
mesa ou sistema de abasteci-
mento de mídia em rolo total-
mente automatizado. 

A velocidade estimada,

para produção em padrão de
1000 dpi, é de 620 m2/hora.
Além disso, a qualidade de
imagem é assegurada pela
tecnologia Gradual Flow Prin-
ting, composto por um siste-
ma otimizado de transporte e
mídia que permite trabalho
com o mínimo de oscilação; a
imagem é impressa gradual-
mente e com alta precisão na
aplicação dos pontos, resul-
tando em transições tonais vi-
sualmente otimizadas, repro-
dução de alto nível de detal-
hes em imagens e traçados,
e cores mais suaves. 

Com 210 funcionários
(destes, 58 instaladores) a
ArtFix conta com cert i f i -
cações de qualidade e que-
sitos de segurança no trabal-
ho que seguem rígidas nor-
mas nacionais e internacio-
nais, o que lhe permite tra-
balhar em projetos diferen-
ciados, como adesivações
em aeronaves (a ArtFix é a
única empresa na América
Latina credenciada para es-
se tipo de serviço).

ArtFix adquire impressora Durst Rho 1312

Marcos, Bruno e Ricardo Pi

Nova impressora plana Inca Onset R50i
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Label 2016

reúne

mercado de

rótulos e

etiquetas

A impressão digital de ró-
tulos e etiquetas cresce de
maneira visível no Brasil e
no mundo todo. O mercado
label mostra-se promissor
em levar ao cliente final um
produto com alto valor agre-
gado e que o transforma
completamente, ampliando
as margens de lucro. Com
isso em mente, foi criada a
Brasil Label, feira voltada pa-
ra a impressão de rótulos e
etiquetas. Ela acontece de 6
a 9 de abril de 2016 no Pa-
vilhão Branco do Expo Cen-
ter Norte, em São Paulo.

A feira é uma iniciativa
entre APS Feiras, responsá-
vel por grandes projetos co-
mo ExpoPrint Latin America,
ExpoPrint Digital, FESPA
Brasil, Brasil Signage Expo,
Trends of Print e Photoshop
Conference, e FESPA, asso-
ciação europeia presente
em 37 países em vários con-
tinentes. 

A impressão digital traz
uma série de benefícios ao
convertedor. A facilidade de
lidar com os mais variados
substratos é um grande trun-
fo da impressão digital label,
que já consegue produzir re-
sultados de altíssima quali-
dade. Os materiais diferen-
ciados ajudam na compo-
sição de um produto espe-
cial, único, gerando enorme
valor agregado e tendo a
oportunidade de atingir
negócios especiais.

O
Innovation Park da Drupa 2016
contará com novidades. Ao todo,
haverá seis parques temáticos,
ocupando mais de 3 mil m2 de

área, nos quais serão mostradas tendências
e temas atuais, cases de sucesso de so-
luções orientadas a processos de edição e
impressão. 

Entre os seis parques estarão:

1. Soluções Editoriais e Marketing Multi-
canal: gerenciamento de conteúdo mul-
timídia, editoração Web, marketing tendo
como base banco de dados, soluções de
gestão de marca etc. Serão mostradas
também aplicações potenciais e tendên-
cia, como realidade aumentada, apli-
cações NFC (Near Field Communication)
ou de produção de massa personalizada. 

2. Web to Media e e-Commerce:  so-
luções de web to publish ou web to print,
plataformas para eCommerce e compras,
edição na nuvem e editores Web para de-
senvolvimento em plataforma HTML  5. 

3.Otimização e automação de processos:
sistemas de informação de gestão, plani-
ficação de recursos empresariais, auto-
mação de impressão com controle JDF /
JMF, gerenciamento de fluxo de trabalho
- desde a pré-impressão até o acabamen-
to, sistema de controle de processos e
qualidade, tecnologias industriais de auto-
mação. 

4. Valor agregado em impressão: acaba-
mento, outros desenvolvimentos e valor

agregado a produtos, incluindo substratos
inovadores, novos métodos de acaba-
mento, envase, impressão e amostras de
etiquetas, impressão ecológica, im-
pressão de segurança. 

5. Inovações em tecnologia de impressão:
aplicações para impressão funcional,
eletrônica impressa, impressão 3D, so-
luções para criação de protótipos, visuali-
zação e workflow etc.

6.Modelos de negócio: novos conceitos e
modelos de negócio, plataformas de mar-
keting e cooperação estratégica, concei-
tos de finanças, e modelos de franquias e
licenciamento. 

Drupa 2016 contará com 

6 parques temáticos
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LedWave

apresenta soluções

criativas na Brasil

Signage Expo

2015
Os resultados positivos trazidos

pela participação da LedWave du-
rante a primeira edição da Brasil
Signage Expo fizeram com que a
empresa considerasse fundamen-
tal estar presente na Brasil Signage
Expo 2015.

A LedWave oferece soluções
profissionais em visualização digital
outdoor e dispõe de uma linha pro-
fissional de painéis de LED, TV in-
terativa e MUPI Digital (mobiliário
urbano). A empresa possui cober-
tura com presença nacional. Para
facilitar o atendimento por todos os
pontos do país, a LedWave possui
três sedes: São Paulo, Curitiba e
Goiânia.
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Brasil Signage Expo 2015
Brasil Signage Expo 2015, que ocorre nos dias 27 e 28 de agosto no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo.
A Brasil Signage Expo é a primeira feira voltada exclusivamente aos setores de digital signage, digital out of home e TVs corpo-

rativas da América Latina.

INFOTV

apresenta solução

em tecnologia

digital interativa

na Brasil Signage

Expo 2015
A empresa catarinense IN-

FOTV estará na Brasil Signage
Expo.

A INFOTV tem como principal
foco as soluções baseadas em
tecnologia digital interativa. Entre
os produtos, estão: TV Corporati-
va/Varejo com gerenciamento re-
moto de conteúdo; Totens de au-
toatendimento com tecnologia wi-
reless, Bluetooth e impressão;
Mesas digitais; PROXXIMO - sis-
tema para gestão de atendimento;
e Rede INFOTV - rede de displays
indoor em SC para comerciali-
zação de espaços publicitários.

InFoco LED

apresenta soluções

em painéis de LED 

Com objetivo de apresentar alta
tecnologia em painéis de LED, a In-
Foco LED estará novamente na Bra-
sil Signage Expo.

Atualmente, a InFoco LED comer-
cializa soluções, ou seja, um amplo
leque de produtos e serviços que,
combinados, trazem uma suíte para
atender os projetos dos clientes. 

A InFoco LED possui mais de se-
te anos de experiência, com mais de
500 projetos realizados. 
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