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PEGUE A ESTRADA 
COM MAIOR 

RENTABILIDADE
DEIXE UMA 
PEGADA MENOR
As Chapas SONORA XP livre de processamento 
químico eliminam por completo a processadora, água 
e o uso de químicos, reduzindo custos e melhorando 
a efi ciência, contribuindo com a redução do impacto 
ambiental e mantendo a sua produtividade. Isto é bom 
para o planeta, bom para a impressão e bom para 
o seu negócio. Saiba mais em Kodak.com/Go/Sonora
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44 AFEIGRAF promove Concurso Literário
-- Zanatto traz para o Brasil blanqueta
Kinyo S3415 Revolution
-- Após Fespa, Durst ratifica projeto para
Durst Water Technology e apresenta
Rho WT 250 HS  ¹¹¹

66 Desenvolva a liderença para melhorar a
empresa

77 Chapa :Azura da Agfa completa 10 anos
¹¹¹

-- A Kodak conquistou duas premiações
no InterTech Technology Award 2015 
-- eXact com opção de digitalização da
X-Rite ganha o prêmio de tecnologia
InterTech

88 Agfa Graphics lança StoreFront 3.0 e
simplifica criação e gestão de lojas
virtuais
-- eMining permite empresas integrarem
informações estratégicas

1010 Novo espectrofotômetro de digitalização
¹¹¹

-- IDS Mailgraf  lança sua nova família
de Seladoras Flowpack na Fispal
Tecnologia 2015

Packaging
11-1211-12 Seminário NPES sobre mercado

de embalagens
1414 Ibema lança primeiro papelcartão 100%

nacional para a produção de copos
¹¹¹

-- EFI participa da Convenção XXXV e
Exposição Internacional ACCCSA

15-1715-17 Perspetivas completamente novas
na impressão de embalagens

1818 Etirama e Nilpeter anunciam parceria
¹¹¹

-- Embaplan obtém integração
administrativa por meio de soluções da
Ecalc Software ¹¹¹

Rotativas
20-2120-21 Tendências da imprensa mundial

¹¹¹

2222 Novos membros para o Club
Internacional de Jornais
-- Acionistas aprovam nova estrutura
empresarial da KBA
-- Kodak patrocina etapa brasileira do
Treinamento Tutorial de Qualidade

Grande formato
2424 Será Verdade?
2525 Two Sides esclarece mitos sobre o uso

do papel  ¹¹¹

-- Antalis amplia sua oferta  para
impressão digital
-- Novas tintas pigmentadas Durst

Técnica
26-2926-29 Uma impressão mais inteligente

Feiras
30-3230-32 Brasil Signage Expo 2015 reforça

posição de maior feira do setor na
América Latina

3232 PhotoImage Brasil 2015 ¹¹¹

3434 ExpoPrint Latin America 2018. O maior
evento de impressão das Américas
-- FESPA anuncia novo Brasil Fórum
roadshow seis ciudades
-- Apoio de Abigraf e Sindigraf a
ExpoPrint Digital
-- Konica Minolta em parceria com T&C
na Serigrafia Sign 2015   ¹¹¹

3535 Starlaser vai à Label Expo com duas
parceiras  ¹¹¹

-- Agfa Graphics conquista dois prêmios
no EDP Awards 2015
-- Agfa Graphics lança software
Fortuna 9
-- Nova Rho WT 250 HS já possui 10
pedidos em todo o mundo
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A
Zanatto

S o -

l u ç õ e s

G r á f i -

cas anunciou o

lançamento no

Brasil da nova

geração de

blanquetas Kinyo S3415 Revolution. A

Zanatto colaborou diretamente no de-

senvolvimento desse novo modelo, ide-

al para gráficas que procuram conquis-

tar alta produtividade e fidelidade na re-

produção de retículas estocásticas.

Também é indicada a gráficas que tra-

balham em segmentos em que fidelida-

de de cor é pri-

mordial, como

impressos de

luxo, livros de

arte, ,segui-

mento de em-

balagem se-

mirrígida de al-

to padrão, e impressos promocionais di-

ferenciados. 

Um diferencial importante é sua ca-

mada compressível, que garante maior

durabilidade devido à alta resistência à

impactos, ou seja, é possível rodar mui-

to mais impressos com menor desgaste

e necessidade de troca da blanqueta. 

AFEIGRAF

promove 

Concurso Literário

A AFEIGRAF mantém sua po-

sição de apoiar e desenvolver proje-

tos que visam levar educação e cul-

tura aos brasileiros. Dentro de sua

estrutura, há ações que unem a pro-

moção da impressão de livros com

projetos de incentivo à leitura.

Uma das ações da associação é

o Concurso Literário AFEIGRAF. O

objetivo principal é o de levar ao mer-

cado obras literárias inéditas.

Através de um concurso, serão es-

colhidas obras - ilustradas ou não -

que serão impressas em alta quali-

dade, um incentivo aos autores de

todo o Brasil, que já tenham ou não

publicado livros anteriormente.

São 4 categorias que fazem parte

do Concurso Literário AFEIGRAF: In-

fantil, Poesia, Ficção e Não-Ficção.

Os livros são submetidos à avaliação

de um júri especializado. Os autores

escolhidos em cada categoria rece-

bem da AFEIGRAF a impressão de

mil exemplares de seu título, perma-

necendo com o direito autoral da

obra.

As obras podem ser inscritas até

o dia 31 de março de 2016 conforme

regulamento disponível no site do

Concurso Literário AFEIGRAF:

www.afeigraf.org.br/concurso-literario/ 

O Grupo Editorial Scortecci anun-

ciou seu apoio ao Concurso Literário

AFEIGRAF, projeto de incentivo à

leitura que tem como objetivo levar

ao mercado obras literárias inéditas.

O concurso terá apoio também do

Portal Amigos do Livro.

Depois de anunciar sua nova tec-

nologia para o segmento de im-

pressão em Grandes Formatos duran-

te a Fespa 2015, a Durst apresentou

oficialmente a Rho WT 250 HS como

o primeiro equipamento da série Rho

desenvolvido em conformidade com

as normas ambientais a que se

propõe seu conceito "Durst Water

Technology". 

Utilizando as novas tintas Functio-

nal Aqueous Inks, o equipamento não

exala odores ou emite qualquer tipo

de substância nociva ao meio ambien-

te, e pode ser usada para impressão

de substratos rígidos ou flexíveis.  

Durante a Fespa 2015, que acon-

teceu em Colônia (Alemanha) de 18 a

22 de maio, a Durst havia apresenta-

do seu novo conceito Durst Water

Technology para a linha de impresso-

ras têxteis Rhotex para aplicações

soft signage (comunicação visual em

tecido). 

Zanatto traz para o Brasil

blanqueta Kinyo S3415 Revolution

Após Fespa, Durst ratifica projeto para Durst

Water Technology e apresenta Rho WT 250 HS
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O
d o u t o r
E d w a r d
Deming,
arquiteto

de  gestão  de qua-
lidade total, costu-
mava dizer: " não é
necessário melho-
rar...tampouco é
obrigatória a sobre-
vivência." 

É uma realida-
de, se queremos
sobreviver em nos-
so negócio temos
que melhorar e pa-
ra conseguir isso
temos que  perma-
nentemente mudar as coisas  na organi-
zação. Dá-nos  preguiça ou incerteza
sair da nossa zona de comodidade. Pa-
ra vencer estas inércias,   temos que ter
determinação, uma forte liderança  por
parte dos responsáveis pela empresa.

A história nos mostra que todo êxito
empresarial sempre  encontra  o  supor-
te  de um grande líder. Portanto, se quer
assegurar que seu projeto de melhora
chegue a um    porto bom  , será muito
útil que estimule e desenvolva tanto sua
liderança como a de seus colaborado-
res.

E aqui surge a eterna pergunta:
mas..., o líder nasce ou se faz? Segundo
os experts em gestão de competências,
o primeiro de tudo é querer ser um líder.
Depois de assumir esse rol, a liderança
é um grande processo de desenvolvi-
mento. Ou seja, esta qualidade pode ser
aprendida e estimulada. 

A liderança   pode ser desenvolvida
trabalhando em quatro áreas concretas:

1.Integridade
2.Autoconhecimento
3.Desenvolvimento de relações
4.Destreza de negócio

1. INTEGRALIDADE

Poderíamos afirmar que esta aptidão
é a base e o fundamento da verdadeira
liderança.  A integralidade está intima-
mente relacionada com nossos princí-

pios e valores, tanto pessoais quanto
morais.  Temos mais integralidade se
somos confiáveis, cumprimos nossas
promessas, buscamos a verdade - mes-
mo que doa-, somos trabalhadores, ho-
nestos, transparentes... A chave para ter
integralidade é que sejamos coerentes
com nossos princípios, devemos agir
de acordo  com  nosso comportamento e
exemplo,  e não com palavras.

Se não  nos esforçarmos  para culti-
var estas virtudes pessoais, nossa lide-
rança pode converter-se em autoritaris-
mo,  que somente se sujeitará pelo pos-
to e posição que ocuparmos. As pesso-
as nos obedecerão por medo ao castigo,
e não porque somos um exemplo e um
modelo para elas.

2.AUTOCONHECIMENTO

Supõe tomar consciência  de quem e
como somos; ser conscientes  de nos-
sas fortalezas, debilidades e de como
os demais nos veem. Quando tenhamos
claras estas realidades,  empreendere-
mos planos concretos de ação, objeti-
vando melhorar nossos pontos fracos e
neutralizar nossas  ameaças.

Deste aspecto derivam competên-
cias relacionados com nosso nível  de
inteligência emocional, tais como:  a em-
patia (por-se em lugar de outra pessoa),
a auto-confiança, auto-estima ou a sere-
nidade diante das situações adversas.

3.DESENVOLVIMENTO DE RELAÇÕES

Supõe trabalhar todos os aspectos
relacionados com o trato com os de-
mais, dentro e fora da empresa,  sejam
com superiores, iguais, colaboradores,
clientes ou fornecedores. Um bom líder
aprende a ler as situações que lhe ro-
deiam e desenvolve recursos para resol-
ve-las com êxito.

Algumas competências importantes
das relações interpessoais são:  ser po-
sitivo, expor aquilo que cremos respei-
tando aos demais; a comunicação, tanto
verbal  quanto não verbal; a motivação,
que é conseguir mover as pessoas de
nossa equipe para que se esforcem pa-
ra atingir as metas estabelecidas.

4.DESTREZA DE NEGÓCIO

Um líder sem a capacitação adequa-
da para seu posto de trabalho é apenas
meio líder.

Ter destreza do negócio supõe  obter
os conhecimentos  específicos de nossa
indústria, adequados  para o posto que
desenvolvemos. As matérias podem ser
tanto técnicas quanto  organizadas e
culturais. Estarmos qualificados tecnica-
mente nos levará  a tomar as decisões
acertadas em função das diferentes cir-
cunstâncias  de nosso dia a dia.

Os dirigentes tem que ter como obje-
tivo a  formação permanente e multidis-
ciplinar, dotando recursos próprios, tan-
to materiais  quanto de tempo. Ações
concretas para conseguir estes objeti-
vos são: estudar idiomas, fazer cursos
especializados, ler habitualmente publi-
cações técnicas, seguir blogs  de profis-
sionais  de referência, participar de fei-
ras, realizar  networking com outros pro-
fissionais, etc.

Conclusão, sem uma liderança sóli-
da é muito difícil conseguir as mudanças
necessárias para que nossa empresa
melhore continuamente. Esta com-
petência tem que ter os quatro pilares
mencionados acima: integridade, auto-
conhecimento,  desenvolvimento nas re-
lações e destreza do negócio.

Desenvolva a liderença para melhorar a empresa

José Antonio

Martinez

Diretor de produção

da Aries Inovação

Gráfica 

blog:

www.lean2win.com

E aqui surge a eterna 
pergunta: mas..., o líder
nasce ou se faz? Segundo 

os experts em gestão 
de competências, o primeiro

de tudo é querer ser 
um líder. Depois de assumir

esse rol, a liderança
é um grande processo 
de desenvolvimento. 

Ou seja, esta qualidade pode
ser aprendida e estimulada.



A Kodak conquistou duas

premiações no InterTech

Technology Award 2015 
Solução de impressão digital inkjet Kodak Prosper e tec-

nologia NX Advantage para a família Kodak Flexcel NX foram

agraciadas em mais uma edição no  InterTech Technology

Award 2015 do prêmio promovido pela Indústria Gráfica nor-

te-americana.

O  prêmio concedido pela Indústria Gráfica Norte-ameri-

cana (PIA) desde 1978 para soluções que, efetivamente,

contribuem para o desenvolvimento do mercado em níveis de

qualidade, inovação e produtividade. As soluções participan-

tes são analisadas por um corpo independente de jurados.  

Lançada em 2014, foi a primeira vez que a Kodak Prosper

6000 participou da premiação. 
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A
:Azura, chapa ecologicamente correta celebra

10 anos de existência. Os casos de sucesso

do uso da chapa Agfa se repetem por todo o

país. A Editora Santuário, de São Paulo, é um

deles. A chegada da chapa revolucionou o processo da

empresa, que conse-

guiu utilizar a :Azura

em impressora rotativa

alcançando até 300 mil

cópias sem trocar de

chapa. 

A Agfa é pioneira e

líder na fabricação de chapas sem utilização de

substâncias químicas no mercado global. A chapa

:Azura conquistou o Brasil desde seu lançamento e

conta com mais de 500 instalações no Brasil e cerca de

700 na América Latina. A :Azura possui fabricação

100% nacional desde 2010.  

A X-Rite

Incorpora-

ted, líder

global em

ciência e

tecnologia

de cores, e

sua subsi-

diária Pan-

tone LLC,

anunciaram

que o espectrofotômetro

X-Rite eXact com opção

de digitalização gan-

hou o 2015 Printing

Industries of Ame-

rica InterTech

T e c h n o l o g y

Award for Innova-

tive Excellence.

Desde 1978, o In-

terTech Techno-

logy Awards pre-

mia o desenvolvi-

mento de tecnolo-

gias com potencial de

grande im-

pacto nas

i n d ú s t r i a s

de artes

gráficas e

correlatas.

O espec-

trofotômetro

com opção

de digital i-

zação eXact

da X-Rite é a próxima ge-

ração de solução portátil

para medição de co-

res, que capacita

os conversores de

impressoras e

embalagens a en-

tender, controlar,

gerenciar e co-

municar verda-

deiramente a cor

durante todo o flu-

xo de trabalho,

evitando a reim-

pressão e o retrabalho.

Chapa :Azura da Agfa completa 10 anos 

eXact com opção de

digitalização da X-Rite ganha o

prêmio de tecnologia InterTech
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A Enfocus anunciou uma parce-

ria estratégica com a Aproove, fabri-

cante de soluções automatizadas

para fluxos colaborativos online, vi-

sando o desenvolvimento de novida-

des para aplicações de aprovação e

processos colaborativos remotos e

soft proofing. 

As novidades envolvem, ainda,

a integração entre o Enfocus

Switch 12 e o Aproove Express,

que passam a trabalhar de modo

integrado, compartilhando ferra-

mentas para processos de apro-

vação remota de PDF e arquivos

de imagem. 

Usuários do Switch podem usu-

fruir de recursos online sem a neces-

sidade de se investir em software ou

hardware; tudo está baseado na nu-

vem e via acesso mediante senha,

permitindo o trabalho com arquivos

de maneira segura e fácil, a partir de

qualquer lugar, e enviá-los para

birôs de impressão, saída final ou

aprovação. Por meio do Aproove Ex-

press, pode-se imediatamente inse-

rir comentários e aprovações. 

A
Agfa Graphics acaba

de lançar a mais re-

cente versão do seu

sistema de fluxo de

trabalho web-to-print basea-

do em nuvem, o StoreFront

3.0, desenvolvido para os

mercados de impressões co-

merciais (Apogee) e Sign&

Display (Asanti). O Apogee

StoreFront 3.0 e o Asanti ofe-

recem às gráficas ou aos

prestadores de serviços de

impressão (PSPs) uma série

de novos recursos para pro-

mover suas ofertas de ser-

viço aos clientes e conquistar

novos mercados na Internet.

Um dos novos recursos

do StoreFront 3.0 é o uso de

banners animados do tipo

"carrosel" e função de rodapé

personalizado nas páginas

de lojas. 

O StoreFront 3.0 agora

também oferece o recurso

de arredondamento de

preços por item ou pelo valor

total do pedido. Com isso,

clientes comerciais com lo-

jas que atendem clientes no

exterior têm melhor controle

dos impostos sobre valor

agregado (IVA) internacio-

nais. Nos países onde é co-

mum adicionar sobretaxas

para pagamentos com

cartão de crédito, essas ta-

xas podem agora ser adicio-

nadas ao total do pedido. 

eMining permite

empresas

integrarem

informações

estratégicas
Lançado pela Ecalc Software como

parte da solução eBI (Business Intelligen-

ce), o eMining é uma aplicação que per-

mite aos gestores e usuários de sistemas

de gerenciamento administrativo/comer-

cial/produtivo/financeiro obterem indica-

dores que podem ser usados estrategica-

mente para otimizar seus negócios.

A partir de uma interface simples e

amigável, os usuários podem acessar as

informações e extrair qualquer dado rele-

vante do banco de dados, seja referente

à produção, faturamento, vendas, com-

pras, estoque etc., além da possibilidade

de leitura de informações até mesmo de

outros bancos de dados e sistemas de

outras empresas. 

Agfa Graphics lança StoreFront 3.0 e

simplifica criação e gestão de lojas virtuais 

Enfocus anuncia parceria para

fluxos de trabalho remotos



+55 11 4871.1340

vendas@ecalc.com.br

facebook.com.br/Ecalc.Software

linkedin.com/company/ecalc-software

www.ecalc.com.br

QUALIDADE PARA A INDÚSTRIA GRÁFICA

HÁ 19 ANOS DESENVOLVENDO SOLUÇÕES DE

CONTATOS

SOFTWARES PARA GESTÃO DA INDÚSTRIA GRÁFICA



Enfocus

anuncia

parceria

com a e-

Cervo
A Enfocus e a e-

Cervo anunciaram

parceria tecnologi-

ca mediante a qual

e-Cervo passará a

disponibilizar os re-

cursos do PitStop

como parte inte-

grante de sua so-

lução web to print

CervoPrint, cuja

próxima geração

será lançada no se-

gundo semestre

deste ano. 

A
EFI anunciou o lança-

mento de um espectro-

fotômetro de leitura do

gráfico de cores que au-

tomatiza e simplifica o processo

de criação

de perfis

de impres-

sora na im-

pressão de

produção di-

gital em cores Fiery

Driven. O novo espec-

trofotômetro de rede

para digitalização EFI

ES-6000 está totalmente integra-

do aos fluxos de trabalho do

front-end digital EFI Fiery. Como

resultado, os profissionais do se-

tor de impressão podem atuali-

zar perfis e verificar as cores de

modo rápido e fácil para garantir

a melhor impressão em cores

nas impressoras digitais

O EFI ES-6000 pode ler mil-

hares de

cores em

minutos e

a c o m o d a

as con-

dições de ilumi-

nação para me-

dição M0, M1 e

M2. Os profis-

sionais de artes gráficas podem

gerenciar a complexidade envol-

vida na medição dos substratos

clareados oticamente e usados

frequentemente em ambientes

de impressão digital.

A IDS Mailgraf participou da Fispal Tecnologia 2015, evento que reúne fabricantes de

máquinas, equipamentos e inovações tecnológicas para o setor alimentício e sua cadeia

produtiva, onde lançou sua nova família de Seladoras Flowpack, formada por equipamentos

de selagem contínua em filme plástico, que atende a diversos segmentos tais como ali-

mentício, hoteleiro, papelaria, gráfico, farmacêutico, logística, industrial e promocional.

As Seladoras Flowpack incorporam uma série de características inéditas no mercado na-

cional que conferem flexibilidade e alta produtividade e rápido set-up, como Formador total-

mente ajustável que permite utilizar o equipamento para produtos de diferentes dimensões,

acionamento por dois motores independentes com Encoders (codificadores) de posiciona-

mento controlados por inversor de frequência, painel de controle LCD Touchscreen e sen-

sor de registro de filme pré-impresso, tudo isso disponível na versão standard. 

X-Rite como sua

nova parceira no

Brasil 
A Zanatto Soluções Gráfi-

cas está ampliando o número

de marcas mundialmente con-

sagradas que distribui no Bra-

sil através do anúncio de que,

a partir de agora, passa a co-

mercializar em todo o país as

soluções de mensuração e

captura de dados de cor da X-

Rite.

Atualmente, a X-Rite é lí-

der mundial na fabricação e

fornecimento de soluções pa-

ra o mercado de cor, incluindo

espectrofotômetros, densitô-

metros, softwares para análise

e medição cores. Em julho de

2006, formou-se uma nova or-

ganização da X-Rite com a

aquisição da Amazys Holding

LLC / GretagMacbeth, pas-

sando a reunir o que há de

melhor em termos de ino-

vação, tecnologia, produtos e

talentos. Também é detentora

da marca Pantone de cores

especiais.

Através da parceria, a X-Ri-

te ampliará sua capilaridade pa-

ra os clientes de todo o Brasil. 

CxF: novo padrão
para a indústria
A X-Rite e subsidiária Pan-

tone LLC anunciaram que o

comitê TC130 da ISO, que es-

tabelece os padrões interna-

cionais para artes gráficas,

adotou o formato de troca de

dados de cores X-Rite (CxF 3)

como novo standard. Esse

padrão (ISO 17972-1:2015)

ofrece à industria de artes grá-

ficas uma forma precisa e inte-

ligente de comunicar padrões

de cores em qualquer cadeia

de produção. 
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A Besserdruck está ampliando seu portfólio

de produtos que representa no mercado local

com o lançamento de uma linha completa de

modelos de mangueiras industriais cujas

opções cobrem, virtualmente, a grande maioria

dos modelos de máquinas para diferentes

usos comercializadas no Brasil. 

Merecem destaque, ainda, características

como suporte a diferentes tipos de aplicações

envolvendo uso de líquidos, sólidos ou gases,

fabricação utilizando compostos específicos de

borracha natural, como NBR, neoprene, vamac,

viton, silicone e EPDM  (reforçados com tecido

ou metal, dependendo da aplicação), opção de

fabricação em plástico utilizando poliamida, PT-

FE, PVC, polietileno, polipropileno e poliéster, e

alta resistência, podendo suportar altas e baixas

temperaturas (entre -60°C e 1300°C). 

Vale destacar que a produto está disponível

através de estoque local para as medidas utili-

zadas nas impressoras planas offset; os de-

mais modelos e variações de medidas estão

disponíveis somente mediante encomenda,

devido ao fato de serem importados.

Mangueira industrial para impressoras 

IDS Mailgraf  lança sua nova família de

Seladoras Flowpack na Fispal Tecnologia 2015

Novo espectrofotômetro 

de digitalização 
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A
NPES promoveu no
último dia 6 de agos-
to, no Senai Barueri,
o Seminário NPES -

Embalagem Impressa: o Futu-
ro no Brasil. Com organização
e realização de APS Feiras e
ANconsulting, o evento reuniu
mais de 150 empresários do
segmento que puderam con-
ferir os números da pesquisa
Primir sobre o mercado de
embalagem e vários painéis
com especialistas transmitin-
do suas visões sobre o setor.

O evento começou com o
representante da NPES no
Brasil, Hamilton Terni, apre-
sentando os objetivos do en-
contro e mostrando um vídeo
feito por Ralph Nappi, presi-
dente da NPES, que destacou
a importância do Brasil para o
mercado norte-americano e
os estudos promovidos pela
associação, como o Primir,
entidade de pesquisa perten-
cente à NPES que promove
estudos de mercado.

Outra atividade promovida
pela NPES voltada aos mer-
cados estrangeiros é o Inter-
national Day, que acontece no
dia 15 de setembro na Graph
Expo (Chicago, EUA) e con-
tará com a presença de Ale-
xandre Keese representando
a Afeigraf.

ESTUDO PRIMIR
Hamilton Terni apresentou

os principais dados da pesqui-
sa "NPES/Primir: Embalagens
em Mercados Emergentes". A
tendência do mercado mun-
dial de embalagens é avançar
de 2007 a 2017 sua partici-
pação dentro do mercado de
impressão de 36% para 43%.
A América do Sul deve pas-
sar, no mesmo período, de
3,5% para 4,3% em partici-
pação no mercado global de

impressão.
A pesquisa teve entre seus

objetivos principais entender
melhor os mercados emergen-
tes (Brasil, Índia, China e Méxi-
co), verificar qual o fluxo de
negócios externos dos países,
além de identificar tendências
e oportunidades. Foram entre-
vistadas 240 empresas gráfi-
cas convertedoras (60 delas
do Brasil) e 82 marcas.

A previsão de crescimento
do Brasil no mercado de em-
balagem entre 2013 e 2017 é
de 5,73%, número impulsio-
nado principalmente pelo au-
mento da classe média, o que
traz uma mudança no com-
portamento de consumo. Por
outro lado, problemas como
falta de transparência e in-
flação podem impedir um
maior crescimento. O consu-
mo de embalagem per capita
no Brasil em 2013 foi de US$
30,77. Em fluxo comercial, foi
possível registrar que a China
é o maior parceiro comercial
do Brasil. O país já é também
o quarto maior mercado do

México.
Outro ponto relevante no-

tado nos resultados da pes-
quisa Primir foi a ordem dos
fatores determinantes na pro-
dução de embalagens por
parte dos donos de marca. No
Brasil, o custo dos bens ficou
à frente de qualidade e foi o
item mais citado; logo após,
vieram prazos de entrega,
qualificação MDO, sustentabi-
lidade e certificações.

Entre os diversos desafios
do mercado de embalagens
nos países emergentes, estão
a diminuição da tiragem mé-
dia, a busca por mão de obra
qualificada, os prazos a cada
dia menores para a conclusão
dos trabalhos, a impressão
com consistência de cores e
repetibilidade, atender as nor-
mas internacionais de qualida-
de e a flutuação dos preços.

No Brasil, é possível ver
em rótulos e etiquetas merca-
dos em crescimento, como ali-
mentos, bebidas, higiene e
farmacêutico, com 10% da
produção sendo exportada,

principalmente para Venezue-
la, Argentina, Chile, Equador e
Uruguai. Em embalagens
flexíveis, há aumento em pou-
che alimentos, pet food e bebi-
das, com 12% da produção
exportada, em especial para
Venezuela, Argentina e Chile.
Já em cartão, há crescimento
em cosméticos, alimentos de
luxo e farmacêutico, com taxa
de 2% da produção exportada
também para Venezuela, Ar-
gentina e Chile como países
principais.

PAINEL MERCADO DE

EMBALAGENS DE CARTÃO
O primeiro painel abordou

o mercado de embalagens de
cartão e foi composto por Sid-
ney Anversa Victor da Con-
graf e Presidente da Abigraf
SP e Flávio Marques Ferreira
da Embalagens Santa Inês.

Sidney, que também é di-
retor do Grupo de Embala-
gens da Abigraf, falou sobre
os desafios e oportunidades
do setor, destacando a sus-
tentabilidade e o lado social
da embalagem. "O desenvol-
vimento de embalagens, co-
mo os combos que vemos no
setor cosmético, traz mais va-
lor ao produto pois atrai a
atenção do público", comenta.
Uma caixa atraente pode ser
usada para ampliar o poder da
publicidade do produto, fazen-
do um produto normal virar
um item de luxo, tornando
mais lucrativo apenas com a
embalagem bem pensada.

Flávio Ferreira abordou al-
guns números da economia
brasileira e do mercado de
embalagens, com valor bruto
em 2014 estimado em R$ 55
bilhões e valor das expor-
tações chegando a R$ 523
milhões. São 230 mil empre-
gados no setor.

Seminário NPES sobre mercado de embalagens 
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O representante da Emba-

lagens Santa Inês mostrou

números interessantes sobre

alguns segmentos da embala-

gem, com projeções para

2015. O ramo alimentício é o

que abocanha a maior fatia,

mercado total com projeção

de chegar a R$ 437 bilhões

em 2015. Já o mercado de

HPPC (Higiene Pessoal, Per-

fumaria e Cosméticos) deve

alcançar R$ 102 bilhões em

2015, sendo o terceiro maior

mercado cosmético do mun-

do. O Brasil é líder na venda

de desodorantes, fragrâncias

e protetor solar.

Outro segmento que usa a

embalagem é o farmacêutico,

mercado que deve chegar a

R$ 43,1 bilhões este ano, o

sexto maior do mundo. O de

limpeza também é forte, che-

gando a R$ 18 milhões nas

projeções para 2015, o quarto

maior do mundo; é um merca-

do em que as embalagens

conceituais possuem uma im-

portância grande. "A embala-

gem tem papel fundamental

na estratégia da marca", resu-

me Flávio.

PAINEL MERCADO DE

EMBALAGENS FLEXÍVEIS
O segundo painel falou do

mercado de embalagens flexí-

veis e contou com a presença

de Miguel Troccoli, da PTC e

presidente da AbFlexo, Ana

Carina Marcussi, da Flexocom

e vice-presidente da AbFlexo

e Nelson Teruel, da Papéis

Amália, Teruel Embalagens e

ex-presidente da AbFlexo.

Foram apresentados os

cenários da flexografia no Bra-

sil. Nelson destacou que é

preciso um trabalho conjunto

entre fornecedores, converte-

dores e consumidores finais -

end users - para superar as di-

ficuldades encontradas na cri-

se. "Precisamos buscar par-

cerias para encontrar e desen-

volver alternativas e soluções,

pensando na inovação,

criação de valor e redução de

custos", relatou.

Miguel Troccoli reforçou o

poder da inovação para o

crescimento e a visão de no-

vas oportunidades para o seg-

mento flexográfico, através da

melhora de processos para a

redução dos custos. Ana Mar-

cussi mostrou a necessidade

dos fatores sociais, ambien-

tais e econômicos andarem

juntos e concorda que o digital

também pode ser usado como

um complemento para a flexo-

grafia.

PAINEL IMPRESSÃO DIGITAL NO
MERCADO DE RÓTULOS E
EMBALAGENS

O último painel do dia teve

como foco a impressão digital

no mercado de rótulos e em-

balagens, com a presença de

Hamilton Terni, da ANconsul-

ting, Sergio Brusco da Escala

7 e Hélio Tunchel da Alphaco-

lor, além de Paulo Faria e

André Costa da HP.

Sergio contou sua expe-

riência com a impressão digi-

tal e sua integração com o off-

set. Ele destacou o ganho de

tempo e lucratividade que o di-

gital trouxe para seu fluxo de

trabalho. Hélio reforçou o as-

sunto destacando a facilidade

que o digital trouxe para ações

como a produção e monta-

gem de um mockup, facilidade

de processo que colabora

com o setor comercial e de

marketing da empresa.

Ambos concordam que o

digital vem para trabalhar jun-

to com outros processos,

usando cada possibilidade de-

pendendo de qual trabalho

será executado, visando sem-

pre os fatores qualidade, tem-

po de execução e lucrativida-

de. O digital, além de sua

força de personalização,

atualmente aceita uma vasta

gama de substratos, o que po-

tencializa seu uso.

Paulo Faria, gerente de

segmento de Embalagem

Cartão da HP, e André Costa,

gerente de segmento Rótulos

e Embalagens Flexíveis da

HP, apresentaram uma série

de cases com embalagens e

rótulos ao redor do mundo re-

forçando a ideia de que esta-

mos em uma mudança tec-

nológica e de conceitos, pas-

sando da produção em massa

para a customização em mas-

sa, com oportunidades para a

indústria de consumo usar a

tecnologia para vender algo

diferente.

O Seminário NPES - Em-

balagem Impressa: o Futuro

no Brasil teve realização e or-

ganização da APS Feiras e

ANconsulting, patrocínio de

HP e Agfa e apoio da AbFle-

xo, Abigraf-SP, Afeigraf, Ex-

poPrint Latin America, Expo-

Print Digital e Senai.
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Solução

flexível para

controle de

tintas com a

Colorsat Switch

A GSE, empresa holande-
sa que possui parceria no
Brasil com a Starlaser, está
disponibilizando no Brasil to-
da sua linha de sistemas de

controle de tinta, com desta-
que para uma das tecnolo-
gias mais recentes e flexí-
veis, a Colorsat Switch, uma
solução desenvolvida para

impressão de etiquetas e pro-
cessos de banda estreita que
oferece design modular e fá-
cil operação.

É projetada para máxima

otimização no consumo de
água e tinta, minimizando
desperdício e suportando o
uso de tintas UV ou base sol-
vente.

ACCCSA está organizando a indús-
tria de papelão ondulado na América
Central e do Sul e no Caribe. Este ano
ACCCSA realizarou sua convenção
Convenção Internacional XXXV e Expo-
sição 6-9 setembro na Punta Cana,
República Dominicana

A Convenção e Exposição ACCCSA
XXXV Internacional acaba por ser um

evento chave para os fabricantes de
adição ondulado para parceiros estraté-
gicos e fornecedores de tecnologia que
recebem um espaço para ter rodadas
significativas e reuniões para ajudá-los a
alcançar um maior fortalecimento e com-
petitividade para enfrentar os desafios e
desenvolver mercados locais e regionais
em um ambiente global.

Durante a três dias os participantes
do evento podem ver demonstrações
ao vivo de duas de suas principais so-
luções: PC-Topp (Software para pro-
gramar as atividades da máquina que
faz ondulado e conversões) e Metrics
Printware (Projetado especificamente
para a indústria de impressão e emba-
lagem).

A
Ibema, terceira maior
fabricante de papel-
cartão do Brasil apre-
senta ao mercado de

embalagens a primeira so-
lução nacional desenvolvida
para a produção de copos de
papel: o Ibema Valoro Coppa.

O papelcartão, revestido
com uma fina película de po-
lietileno em um ou em am-
bos os lados, é aplicável em
embalagens que requeiram
barreira a líquidos, gorduro-
sos ou congelados, como
copos de bebidas quentes e
frias, potes de sorvete, bal-
des de pipoca ou para frango

frito, por exemplo.
O lançamento integra a lin-

ha Ibema Valoro, que passa a
contar com três novos mode-
los de papelcartão, cada um
ideal para um tipo de apli-
cação. Os produtos - Ibema
Valoro Coppa, Ibema Valoro
Plurale e Ibema Valoro Fred-
do - se destacam pela alta
printabilidade e rigidez, que
proporcionam desempenho
aos clientes gráficos e quali-
dade para o consumidor final.

Outra novidade, o Ibema
Valoro Freddo é indicado para
a confecção de bandejas de
alimentos congelados que ne-

cessitam ir do congelador ao
forno microondas ainda em-
balados, como lasagnas e es-
condidinhos.

A fabricante acaba de
lançar também o papelcartão
Ibema Vigore. Novidade no
mercado brasileiro, o produto -
extremamente versátil - com-
bina rigidez, alta printabilidade,
resistência a rasgo e a baixas
temperaturas.  Além de ser
adequado para contato direto
com alimentos, o lançamento
se destaca por ser o único da
categoria fibra longa que per-
mite impressão no verso.

Fundada em 1955, a Ibe-

ma é uma das maiores produ-
toras nacional de papelcartão
com produção anual de 90 mil
toneladas. Instalada no mu-
nicípio de Turvo, no Paraná, a
fábrica da Ibema conta com
uma área de florestas planta-
das de mais de 3.900 mil hec-
tares de Pinus, além de duas
usinas hidrelétricas e uma Vila
Comunitária. A sede adminis-
trativa está localizada em Cu-
ritiba e o centro de distribuição
direta, em Araucária, conta
com uma área útil de 10 mil
m2. A empresa conta com 740
pessoas e é certificada pela
ISO 9000 e pela FSC.

Ibema lança primeiro papelcartão 

100% nacional para a produção de copos

EFI participa da Convenção XXXV e Exposição Internacional ACCCSA
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O
a s p e t o
conta e as
primeiras
i m p r e -

ssões são importan-
tes. A forma como
os produtos são
avaliados nos seus
muitos atributos de
diferenciação - no-
meadamente a ade-
quação à finalidade,
a fiabilidade consis-
tente e a relação
qualidade /preço -
irá determinar em
que medida os mesmos irão conquistar
uma cota de mercado contínua. No entan-
to, e antes de tudo isso, é provável que se-
ja uma cor em particular, um tipo de letra
diferente ou a aplicação artística de uma
tinta metálica no exterior da embalagem a
iniciar a relação entre uma marca e um
consumidor. 

"Graças à impressionante embalagem
impressa, as marcas conseguem influen-
ciar os clientes a mudarem a decisão de
compra no ponto de venda," afirma Marcel
Knobil, fundador da Superbrands. "Se não
fosse toda a atenção que a embalagem
atrai, o resultado final seria uma menor
presença das marcas e uma maior banali-
dade." A Superbrands é reconhecida mun-
dialmente como uma autoridade indepen-
dente e um árbitro no que diz respeito à
excelência da marca, empenhada em
prestar tributo a marcas excecionais e em
promover a disciplina da marca.

O impacto de uma combinação vence-
dora de texto e gráficos ultrapassa larga-
mente o desfile de beleza inicial. Para
além de ser o "isco" que prende inicial-
mente o consumidor, uma imagem exter-
na perfeitamente reproduzida transmite ao
consumidor um reconhecimento, muitas
vezes subliminar, do produto e a garantia
de que pode ser o financiador do pro-
prietário da marca num espaço retalhista
congestionado. 

As tendências atuais da embalagem
são influenciadas por horários de funcio-
namento mais longos dos supermercados,
pela melhoria contínua das tecnologias e
das capacidades de impressão, bem co-
mo pela necessidade de proteger as mar-

cas e aumentar o reconhecimento. Um
dos dois maiores desafios dos proprietá-
rios de marcas é não só sobreviver como
também conquistar o estatuto de escolha
preferencial em condições de teste tão exi-
gentes. O outro é conseguir isso a um
preço acessível.  

CONTROLO DA QUALIDADE
Com a elevada probabilidade de

ocorrência de variações de cor, não só en-
tre diferentes substratos mas também nos
processos de impressão - e até mesmo de
uma gráfica para outra, não só em diferen-
tes localizações mas mesmo quando utili-
zam máquinas provenientes do mesmo fa-
bricante, a preservação da consistência
pode ser uma tarefa complexa.  

A melhor forma de responder a este
cenário será garantir que todos os elemen-
tos contributivos na cadeia de distribuição,
e envolvidos no processo de produção de
uma embalagem impressa desde a
criação até a expedição, conseguem inte-
ragir através de uma plataforma de entra-
da aberta e baseada na Web.  

"A nossa visão é ligar a cadeia de dis-
tribuição desde o proprietário da marca até
ao retalhista e tornar esse fluxo mais am-
plo e mais rico," Jef Stoffels, diretor de
marketing da Esko.

"Para o fazer, acrescentamos uma
maior funcionalidade capaz de satisfazer
as necessidades de introdução no merca-
do e de qualidade das empresas CPG
(produtos de consumo embalados) e dos

retalhistas. Também permitimos ao pro-
prietário da marca garantir que o fluxo de
dados é seguro e transparente, que os en-
ganos e os erros podem ser detetados
prematuramente ou mesmo evitados e o
que o resultado líquido será a entrada
mais rápida dos produtos no mercado."

De uma forma semelhante, os sistemas
de gestão da cor baseados na Web conse-
guem proporcionar o mesmo grau de con-
forto e controle aos proprietários da marca,
relativamente à forma como os parâmetros
de cor predeterminados serão depois repli-
cados com precisão e independentemente
do substrato ou do fornecedor, garantindo
uma consistência na reprodução da cor
que sustenta a autenticidade e a integrida-
de da marca. A solução de gestão da cor
X-Rite PantoneLIVE é ideal para o pro-
prietário da marca, na medida em que con-
trola os parâmetros de cor predetermina-
dos, que são depois guardados na nuvem
para utilização como e quando for ne-
cessário pela sua cadeia de distribuição. Is-
to garante replicações exatas da imagem
de marca credenciada, independentemen-
te do substrato ou do fornecedor. 

OBRIGAÇÃO DE UM BOM DESEMPENHO

Os transformadores equipados com
instalações de produção mais inteligentes,
podem ser mais incisivos na disponibili-
zação de vantagens ao nível dos custos e
do desempenho para os proprietários da
marca. Com recurso a tecnologia de soft-
ware e de chapa flexo de alta definição, é
agora possível satisfazer os requisitos de
85% das atuais embalagens flexíveis e de
impressão flexo sem detrimento do resul-
tado final, resultante da utilização de
CMYK + branco em vez da utilização de
tintas especiais.

"O fato de se trabalhar com uma paleta
de cores reduzida significa um menor nú-
mero de chapas e um menor desperdício
de tinta. É adequado para muitas si-
tuações," afirma Chris Tonge, diretor de
vendas da Ultimate Packaging (RU). "Ape-
sar das empresas mais globais, como a
Unilever e a P&G, já andarem a especificar
estas soluções ao longo dos últimos 10 a 15
anos, as marcas de menor dimensão co-
meçam agora a perceber os benefícios fi-
nanceiros que advêm de um melhor contro-
lo das cores se definir os padrões certos."

Perspetivas completamente novas na impressão de embalagens

Des King 

Jornalista

freelance nas

indústrias da

impressão e da

embalagem
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Não é só a melhoria na linha da frente

que está a aumentar os níveis de qualida-

de e desempenho na flexografia - ainda o

processo de impressão mais utilizado no

setor, a representar mais de 40% do atual

mercado global de embalagens impres-

sas e num valor calculado de cerca de

250 mil milhões de euros por ano, em es-

pecial em aplicações flexíveis e de cartão

canelado. A velocidade na prensa e a

consistência nos substratos são essen-

ciais. A Ultimate Packaging instalou re-

centemente mais duas prensas de flexo-

grafia Bobst de acionamento auxiliar an-

tes da drupa. A solução offset também

respondeu positivamente ao fornecimento

de tiragens mais pequenas a um preço

económico.

MENTALIDADE DIGITAL

O que desencadeou estas

melhorias na tecnologia da prensa

analógica foi o crescente desafio

que representa a impressão digi-

tal; sem esquecer a satisfação dos

requisitos do proprietário da mar-

ca em matéria de tiragens mais re-

duzidas a um custo acessível - e,

consequentemente, menores ní-

veis de inventário - e a capacidade

de diferenciar produtos na prate-

leira através da personalização.

Apesar da utilização económica de dados

variáveis ter sido sempre parte integrante

da proposta de impressão digital, atraiu

agora, e de forma clara, a atenção do

marketing retalhista após a sua adoção

com sucesso em campanhas de marke-

ting de grande notoriedade realizadas pe-

la Coca Cola, a Heineken, a Nutella e um

número cada vez maior de marcas topo

de gama de nível mundial. "Retirar a nos-

sa marca da embalagem e substituí-la por

algo que não fosse a inscrição Coca Cola

não foi uma tarefa fácil numa estrutura co-

mo a nossa, onde trabalhamos com dire-

trizes muito rigorosas que visam proteger

a marca," afirma o responsável pela ino-

vação da embalagem na Coca Cola, Greg

Bentley. "A capacidade de impressão digi-

tal permitiu que tal acontecesse, mas a

campanha de marketing é que realmente

faz a diferença."

"Basta combinar o músculo tecnológi-

co e a inspiração de marketing para dar

asas à personalização," Paul Randall, di-

retor de desenvolvimento comercial das

marcas HP a nível mundial. 

"Está a afastar-se da ideia da embala-

gem como portadora estática de logótipos

e tabelas de ingredientes e a aproveitá-la

como meio privilegiado de atrair o com-

promisso do consumidor em benefício da

marca. O cenário de suportes de comuni-

cação mudou. Está a tornar-se cada vez

mais fragmentado entre os convencionais

meios de comunicação em massa (supor-

tes adquiridos), RP e as comunicações

para nichos de mercado (suportes con-

quistados) e a embalagem (suportes deti-

dos) - com os últimos dois cada vez mais

ligados entre si. Sem surpresa, os pro-

prietários de marcas são agora visitantes

regulares do Graphics Experience Centre

da HP em Barcelona." 

O mesmo acontece no centro tecnoló-

gico da Xeikon em Antuérpia. "Para os

proprietários de marcas que participam no

nosso programa Xeikon Café, trata-se de

uma curva de aprendizagem com duas

vias," afirma Filip Weymans, diretor de

marketing para rótulos e embalagens.

"Em primeiro lugar, compreendendo de

que forma os benefícios da produção digi-

tal podem ser traduzidos na diversificação

da comunicação para o público a que pre-

tendem chegar e, sem segundo lugar, co-

mo a tecnologia consegue dar resposta

às necessidades no respetivo modelo em-

presarial - claramente com uma entrada

mais rápida no mercado e uma melhor uti-

lização do capital de trabalho." 

"Apesar da adoção da via digital repre-

sentar uma tendência em crescimento, e

não obstante o burburinho criado, continua

a não conseguir transmitir todo o seu po-

tencial," afirma Doug Hutt, diretor geral pa-

ra o setor da embalagem na SAB Miller.

"Os dez maiores proprietários de marcas a

nível mundial produzem mais de 250 mil

milhões de dólares em vendas. Se apenas

10 a 20% deste valor for relativo a digitali-

zações, com o balanço a tender para a so-

lução analógica, continua a constituir um

elevado potencial de receitas que os trans-

formadores ainda não compreenderam." 

"As empresas FMCG deverão ser

mais proativas na forma como abordam a

indústria da embalagem - e a indústria da

embalagem deverá dar resposta a esses

problemas e apresentar soluções," Doug

Hutt, diretor geral para o setor da embala-

gem na SAB Miller.

Entretanto, a tecnologia de jato de tin-

ta mais rápida parece prestes a ditar o

capítulo seguinte na história da impressão

digital de embalagens, designadamente

através da apaixonada comercialização

antecipada das prensas "nanográ-

ficas" do guru digital Benny Landa,

criadas para disponibilizar mate-

riais impressos de dados variáveis

a velocidades de offset.

O TOQUE DE ACABAMENTO

A personalização não é o único

caminho para atrair a atenção do

cliente na prateleira.  Os efeitos es-

peciais de pequena tiragem e de

custos reduzidos, como os eleva-

dos níveis de lustro, brilho e efeitos

metálicos sem recurso a estampa-

gem a quente e mesmo o Braille, encon-

tram-se igualmente na competência da

próxima geração de tecnologia digital de

melhoria pós-prensa, estabelecendo-se

agora no setor do acabamento. Também

a disponibilizar um meio mais económico

de conseguir um lugar de destaque está o

surgimento da metalização a frio através

do processo analógico - nomeadamente

como alternativa aos substratos lamina-

dos/metalizados para rótulos e embala-

gens de cartão.

Entretanto, na extremidade mais alta

da escala está o cativante efeito 3D con-

seguido com recurso à tecnologia de len-

tes Fresnel, proporcionando um "desta-

que" imediato no mercado para as emba-

lagens contendo a marca mundial de gin

Bombay Sapphire. "Obviamente, é cerca

de um terço mais caro que uma folha nor-

mal, mas o impacto é significativamente

maior. Tudo isto é necessário se o que

pretende é algo inegavelmente atrativo e

sedutor," Dominic Burke, diretor executivo

da Webb deVlam UK.
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A NOVA FRONTEIRA

"A adoção de tecnologias de tendên-

cia online está a apontar o caminho para a

nova geração de aplicações, que visam

facilitar um maior compromisso entre a

marca e o cliente," afirma Gillian Garside-

Wight, diretor tecnológico do departamen-

to de embalagens na Sun Branding Solu-

tions. "Há cinco anos, quem pensava que

estaria disponível o relógio Apple? Os

proprietários de marcas precisam de for-

necer aquilo que os clientes pretendem,

incluindo embalagens mais inteligentes

que se enquadram num estilo de vida

mais inteligente e onde domina a tecnolo-

gia digital." 

A tecnologia móvel é utilizada por uma

série de aplicações no mercado. Por

exemplo, as aplicações de realidade au-

mentada (RA) na embalagem, introduzi-

das pela Blippar e que permitem aos utili-

zadores simplesmente olhar para um ob-

jeto através da câmara do respetivo

smartphone para ativar uma pesquisa di-

gital instantânea e retirar as informações

da Web. Numa campanha recente para a

Perrier, o convite para os clientes abana-

rem os seus telefones como um mistura-

dor de cocktail e assim revelarem uma re-

ceita representou uma forma inovadora

de destacar o conceito geral e adicionar

diversão através do uso da tecnologia pa-

ra um benefício exclusivo.

Em vez de colocar um ícone na emba-

lagem para facilitar a interação, a tecnolo-

gia de digitalização 'PackLinc' exclusiva

da  Reproflex3, empresa especialista em

pré-impressão com sede no Reino Unido,

incorpora um código escondido na própria

tinta, permitindo ao cliente usar toda a

embalagem como um portal. Mais recen-

temente aplicada numa tiragem de edição

limitada da embalagem de aperitivos

POM-BEAR para crianças, o sistema re-

cebeu o prémio EFIA (European Flexo-

graphic Industry Association) e o presti-

giante ouro Starpack no último ano. Deb-

bie Waldron-Hoines, diretora da EFIA afir-

ma, "Os proprietários das mar-

cas necessitam de uma

maior compreensão dos

processos para que

possam ajudar a tomar

decisões fundamenta-

das sobre o que é mais

adequado para a respeti-

va marca. Tanto a flexografia

como a tecnologia digital podem trabal-

har incrivelmente juntas para melhorar a

marca." 

A consolidação da segurança do pro-

duto e, por conseguinte, a consolidação

da integridade da marca é obviamente um

caminho ainda a explorar pelas tecnolo-

gias inteligentes. Uma etiqueta de sensor

de comunicação de campo próximo

(NFC) desenvolvida pela Thin Film Elec-

tronics para o whisky Johnnie Walker da

Diageo funciona como dispositivo de se-

gurança e anti-contrafação, para além de

interagir com smartphones para distribuir

conselhos e informações sobre o produto.

Como muita da informação de etique-

tagem e pré-impressão que atualmente

precisa de ser apresentada na embala-

gem começa gradualmente a ser suprimi-

da, imagine o potencial para a marca pro-

porcionado por aquele estado de liberda-

de. Atualmente, as marcas talvez estejam

a aproveitar apenas 40% da superfície da

embalagem para o seu objetivo principal.

No entanto, se um pequeno código de ba-

rras interativo resolver todos os requisitos

regulamentares e legais, 90% da superfí-

cie de impressão pode ser libertada para

o marketing ao produto.

"Ironicamente, a ponte mais prática a

unir a marca e o consumidor pode sim-

plesmente implicar a atualização do hu-

milde código de barras linear para um for-

mato 2D," afirma Craig Stobie, gestor de

conta global da Domino Printing

Sciences. "Os proprietários

de marcas ainda não

perceberam o poten-

cial de ter um código

legível por máquinas,

que não só contém

muito mais dados e no

mesmo espaço, ou em me-

nos, que um código legível pelo ho-

mem, como também é mais barato." 

"Quer sejam produtos que comunicam

com o seu tablet ou tintas termocrómicas

sensíveis à temperatura ou ao tempo e

que indicam que a sua cerveja está à tem-

peratura certa ou garantem que a carne

pré-embalada está pronta a ser consumi-

da, a facilidade de interação satisfaz to-

dos os requisitos para os proprietários de

marcas com visão mais inovadora," Eef

de Ferrante, diretor executivo da Active &

Intelligent Packaging Industry Association

(AIPIA). 

"Os proprietários de marcas precisam

de dar resposta aos desafios apresenta-

dos pela contrafação, a segurança do pro-

duto na cadeia de distribuição, o compro-

misso do cliente e a gestão de 'Big Data'.

A proteção da marca e a melhor comer-

cialização dos seus produtos represen-

tam os principais pontos de partida rumo à

prevenção de potenciais danos na repu-

tação e simplesmente à poupança de din-

heiro."

Uma embalagem impressa apelativa e

inovadora representa um investimento in-

teligente para criar uma base de clientes

fiéis e duradouros.



U
m evento de gala,

que reuniu mais de

90 convertedores

de rótulos e etique-

tas do segmento Flexográfi-

co, selou uma parceria entre

a Etirama, maior fabricante

de máquinas impressoras

flexográficas do hemisfério

Sul, e a Nilpeter, fabricante

dinamarquesa que se en-

contra entre os principais

players mundiais no setor. A

parceria envolverá tanto tro-

ca de know how tecnológico,

suporte pré e pós-venda,

bem como desenvolvimento

de novas máquinas no par-

que fabril da Etirama em So-

rocaba. 

A Etirama esteve repre-

sentada por Marion Geraldo

Schröter, diretor e fundador

da empresa, Ronnie Schrö-

ter, diretor comercial, Tho-

mas Schröter, diretor de su-

primentos, e Edson Pantarot-

ti, diretor industrial. A Nilpeter

do Brasil, filial da Nilpeter que

responde pelos negócios da

empresa em toda a América

Latina, foi representada pelo

seu CEO, Rubens Wilmers. 

Mesmo recém-anuncia-

da, a parceria entre Etirama e

Nilpeter já traz frutos. Trata-

se da impressora flexográfica

FBR 3300, que foi mostrada

pela primeira vez ao mercado

na feira Label Latin America

2015, evento que conta com

o apoio da Abiea (Associação

Brasileira das Indústrias de

Etiquetas Adesivas) o evento

ocorreu de 26 a 28 de agosto,

em São Paulo. 

Mesmo antes de seu

lançamento, a FBR 3300 já

possui duas vendas seladas

para a Grif Rótulos (primeira

empresa a adquirir a máqui-

na) e para a VP Laser. 

A Embaplan trata-se de

uma marca construída à ba-

se de muito investimento em

tecnologia e know how - es-

tes, fatores fundamentais

para a transição por que a

empresa passou, deixando o

segmento de embalagens,

no qual originalmente foi

criada, para se dedicar ao

setor de trânsferes por subli-

mação e ao mercado de bo-

binas de recorte para plot-

ters e estampa e set de ban-

deja.

O primeiro investimento

da Embaplan foi no sistema

EasyCalc, voltado à auto-

mação do processo de ge-

ração de orçamentos. A inte-

gração total entre orçamento,

produção, faturamento e ou-

tros setores da gráfica che-

gou através do investimento

em outras tecnologias Ecalc.

Recentemente, a empre-

sa adquiriu módulo eClient

(CRM da Ecalc) para otimi-

zar a implantação de siste-

ma de eCommerce

Embaplan obtém integração administrativa 

por meio de soluções da Ecalc Software

Etirama e Nilpeter anunciam parceria 
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E
stamos presencian-

do uma profunda

mudança no modelo

de negócio dos jor-

nais, que vem evoluindo há

anos. 

Pela primeira vez  neste

século, os rendimentos obti-

dos   com a circulação mun-

dial dos jornais são maiores

que os rendimentos  recebi-

dos pela publicidade  feita

neste meio de comunicação,

segundo pesquisa anual so-

bre as  Tendências da Im-

prensa Mundial,  divulgada

pela Associação Mundial de

Jornais e Editores de Notí-

cias (WAN-IFRA).

No ano de 2014, os jor-

nais geraram aproximada-

mente 179 milhões de dóla-

res em rendimentos com a

circulação e publicidade; isto

é mais do que o arrecadado

pela indústrias de publicação

de livros, de música e cine-

ma. Segundo a pesquisa, 92

milhões de dólares corres-

ponderam à circulação im-

pressa e  digital, enquanto

que 87 milhões corresponde-

ram à publicidade. 

Durante o século XX, a

publicidade contribuiu com

80% dos rendimentos em al-

guns  mercados. A cifra varia

de um mercado a outro: em

alguns mercados europeus e

asiáticos, a publicidade  po-

deria   contribuir com 40%

dos rendimentos.   

Mas a pesquisa demons-

trou que os rendimentos obti-

dos com a publicidade nos

jornais estão diminuindo em

todo o mundo, enquanto que

os rendimentos com a sua

circulação permanecem rela-

tivamente estáveis.

Hoje em dia, apesar de os

jornais   estarem  onipresen-

tes  em todas as plataformas

, o seu alcance e influência

continua igual ao do século

XX e depende  principalmen-

te da circulação impressa e

de uma variedade de medi-

das individuais  de alcance

digital. O desafio para a

indústria é medir o alcance

do conteúdo  dos jornais em

todas as plataformas  com

uma nova visão.

A pesquisa sobre as

Tendências da Imprensa

Mundial  inclui  dados de

mais de 70 países,  repre-

sentando mais de 90%  da

indústria de todo o mundo.

Esta pesquisa é apresenta-

da anualmente nas reuniões

da cúpula global da impren-

sa mundial, tendo revelado

o seguinte:

O FUTURO É

A TELEFONIA MÓVEL

Oito em cada 10 usuários

de telefones inteligentes

consultam  seu dispositivo

móvel dentro de 15 minutos

após ter despertado o alar-

me.Tem sido uma luta   con-

seguir a atenção do público,

coisa que a telefonia móvel

conseguiu. 

l Globalmente, os consu-

midores passam uma média

de quase 2,2 horas por dia

ao telefone (97 minutos), no

tablet (37 minutos), que so-

mados representa 37% do

tempo utilizado nos meios;

passam em frente à televisão

81 minutos; no computador

de escritório 70 minutos; na

rádio 44 minutos e com as

publicações impressas 33

minutos, segundo infor-

mações sobre o consumo fei-

to nos meios móveis, feitos

por  InMobi.

l O uso de aplicativos re-

presenta aproximadamente a

metade da participação vin-

culada com o mundo móvel.

Nos meios mais importantes,

mais de 30% do público pro-

vem exclusivamente das pla-

taformas móveis.

l Pela primeira vez,  está

caindo o número de pessoas

que utilizam os computado-

res de escritório. O tempo

que passam utilizando os te-

lefones inteligentes ultrapas-

sa o uso da web  nos compu-

tadores nos Estado Unidos,

Reino Unido e Itália. Para 19

dos 25 lugares onde  circu-

lam os periódicos mais im-

portantes nos Estados  Uni-

dos, o  tráfego móvel ultra-

passou  ao do computador

de escritório  em  pelo me-

nos,    10%, segundo o Cen-

tro de Investigadores Pew. O

número de  usuários que uti-

lizam somente dispositivos

móveis  para consumir con-

teúdos de jornais digitais au-

mentou 53% em março de

2015 com relação ao mesmo

período do ano passado, se-

gundo informações da Asso-

ciação de Periódicos dos  Es-

tados Unidos.

CRESCE A CIRCULAÇÃO DIGITAL

l Cerca de 2,7 milhões

de pessoas  em todo o mun-

do lêem jornais impressos e

mais de 770 milhões o fa-

zem nas plataformas digitais

de computadores no escritó-

rio. Não obstante,  cada vez

há mais  evidências  (em

países com pesquisas sofis-

ticadas e sólidas)  de que o

impresso e o digital  juntos 

Tendências da imprensa mundial: 
os rendimentos dos jornais mudam para outras fontes

Cerca de 2,7 milhões de pessoas  
em todo o mundo 

lêem jornais impressos 
e mais de 770 milhões 

o fazem nas plataformas digitais
de computadores no escritório. 

Não obstante,  cada vez  
há mais  evidências  

(em países com pesquisas sofisticadas e sólidas) 
de que o impresso e 

o digital  juntos estão aumentando 
a quantidade de pessoas 

que lêem  jornais  no mundo inteiro.
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estão aumentando a quanti-
dade de pessoas que lêem
jornais  no mundo inteiro. Da-
dos sobre a  Austrália, por
exemplo, mostram que prati-
camente 86% de todos os
adultos lêem jornais em al-
gum tipo de plataforma. No
Reino Unido, a cifra é de
83%; no Chile de 82%.

l A circulação impressa
aumentou mais de 6,4% glo-
balmente em 2014 com re-
lação ao  ano anterior, e vem
mostrando um crescimento
registrado  ao longo dos 5
anos de 16,5%. Isto  se deve
ao aumento  da circulação na
índia e no resto da Ásia, que
tem o negócio dos  jornais im-
pressos mais  rentáveis do
mundo.  Os números atualiza-
dos para a Índia tem afetado
significativamente o panora-
ma global e,  em parte,   pro-
vem de um número crescente
de publicações na Índia.

l As circulações aumen-
taram mais de 9,8% na Ásia,
em 2014, em relação ao ano
anterior; mais de 1,2% no
Oriente Médio e África e
0,6% na América Latina. Di-
minuiram 1,3 % na América
do Norte; 4,5% na Europa e
5,3% na Austrália e Oceania.
Num período de 05 anos, a
circulação de jornais aumen-
tou mais de 32,7% na Ásia;
3,7%  no  Oriente Medio e
África e cerca de 3% na
América Latina; diminuiu
8,8% na América do Norte;
21,3% na Europa e 22,3% na
Austrália e Oceania.

l Nos mercados  mais
maduros, os jornais estão
adotando estratégias para
ganhar mais dinheiro com
menos assinantes. As es-
tratégias incluem o aumento
no preço de venda ao público
e  a redução dos custos de
produção mediante a re-
dução da freqüência das im-
pressões. Mas com estas

práticas  corre-se o risco  de
marginar   alguns  segmentos
de seus leitores em troca do
aumento de suas rendas. 

l A circulação  digital pa-
ga aumentou 56% no ano de
2014 e ascendeu  mais de
1.420%  nos últimos 05 anos,
segundo PwC ( Pricewater-
houseCoopers). Na pesquisa
feita  pelo  Istituto Reuters de
Notícias Digitais em 10 paí-
ses, uma em cada 10 pesso-
as disse que paga por con-
teúdo digital (a cifra varia de
22% no Brasil a 7% no Reino
Unido).

A IMPRENSA ESCRITA

AINDA GERA LUCROS

l Globalmente, mais de
93%  de todas as rendas dos
jornais ainda provem da im-
prensa escrita, a que conti-
nuará sendo uma importante
fonte de lucros durante mui-
tos anos. Ao mesmo tempo,
os jornais de todo o mundo
estão se esforçando e au-
mentando suas inovações
para passar de um modelo
de duas dimensões a um que
tenha múltiplas dimensões.

l Enquanto a publicidade
digital representa uma pe-

quena parte  das entradas to-
tais dos jornais, continua au-
mentando significativamente:
aumentou 8% em 2014 e
59% em cinco anos, segundo
informou Pricewaterhouse-
Coopers . Mas os principais
benfeitores do gasto com pu-
blicidade digital continuam
sendo as companhias de re-
des sociais  e de tecnologia.
O Google detem a maior par-
te, com 38% (US$ 19,3
milhões) das entradas para
publicidade digital. Facebook
quase 10% em 2014 e é o
maior receptor de todas as
entradas para publicidade di-
gital e móvel. 

A televisão tem a melhor
fatia de publicidade mas a in-
ternet e os dispositivos mó-
veis estão aumentando

l A televisão continua
mantendo a maior porção
das entradas para publicida-
de, com  nada menos de
40%, seguida da internet nos
computadores de escritório
e em dispositivos móveis,
com mais de 24%; os jornais
com 15% ; as revistas com
7,3%; a publicidade e a rádio
com cerca de 7% e o cinema
com 0,5%.

l A publicidade impressa
no mundo reduziu 5,17%, em
2014 com relação ao ano an-
terior e caiu 17,51% em um
período de cinco anos. Como
surgiu na metade dos anos
de 1990, a publicidade na in-
ternet (tanto nos computado-
res de escritório como nos
dispositivos móveis) tem au-
mentando principalmente à
custa da publicidade impres-
sa. 

l A publicidade nos jor-
nais impressos aumentou
4,86% na América Latina,  no
ano de 2014 em comparação
com o ano anterior; 2,21 %
no Oriente Médio e Norte da
África, mas diminuiu em to-
das as demais regiões:
6,54% na Ásia e Pacífico;
7,5% na América do Norte;
5,01% na Europa. Em um
período de 05 anos, a publici-
dade   nos jornais impressos
aumentou 27,68% na Améri-
ca Latina. Assim mesmo, bai-
xou 28,22% na América do
Norte, 23,10% na Europa,
22,11% no Oriente Médio e
África e 7,34% na Ásia e
Pacífico.

l O gasto com publicida-
de na internet ultrapassou o
gasto total com publicidade
tanto em jornais como em re-
vistas,  em 2014. Durante os
últimos dez anos, a publici-
dade na internet aumentou
4% do gasto global total a
24%. No mesmo período, o
gasto global dos jornais redu-
ziu pela metade, de 30% a
15%, enquanto   os das revis-
tas caiu de 13% para 7,3%.

l Os lucros com publici-
dade, no caso dos jornais di-
gitais, não substituem as ele-
vadas  entradas do impresso,
mesmo assim estão aumen-
tando significativamente. A
publicidade digital nos jornais
aumentou mais de 8,5% em
2014 e aproximadamente
60% nos último 5 anos. 

As circulações aumentaram mais de 9,8% 
na Ásia, em 2014, em relação ao ano anterior;

mais de 1,2% no Oriente Médio e África e 
0,6% na América Latina. Diminuiram 1,3 % 

na América do Norte; 4,5% na Europa e 5,3%
na Austrália e Oceania. 

Num período de 05 anos, a circulação de
jornais aumentou mais de 32,7% na Ásia; 

3,7%  no  Oriente Medio e África 
e cerca de 3% na América Latina; 

diminuiu 8,8% na América do Norte; 
21,3% na Europa 

e 22,3% na Austrália e Oceania.
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A
Associação Mundial de Jornais e

Editores de notícias (WAN-

IFRA) deu início a mais uma

edição do concurso para o 12º

Club Internacional de Jornais em Quali-

dade de Cor, a única competição do

mundo sobre qualidade de impressão de

jornais.

A data limite para inscrição para a

edição 2016/2018 é dezembro deste

ano. Os detalhes podem ser conferidos

no site www.colorqualityclub.org

Kodak

patrocina etapa

brasileira do

Treinamento

Tutorial de

Qualidade 
Nos dias 5 e 6 de agosto

aconteceu na sede do InfoGlo-

bo, no Rio de Janeiro, a etapa

brasileira do Treinamento Tuto-

rial de Qualidade de Cor do

INCQC (International Newspa-

per Color Quality Club), treina-

mento promovido pela WAN-

IFRA com apoio da ANJ (Asso-

ciação Nacional de Jornais,)

que tem como objetivo otimizar

a qualidade de impressão de

jornais coloridos. 

Longe de requerer grandes

inovações, o treinamento, que

acontece desde 1994, mostra

como se pode explorar o po-

tencial da tecnologia gráfica

para o segmento editorial para

otimizar a impressão de cores

e a qualidade visual dos jor-

nais, construindo uma oportu-

nidade única para troca de con-

hecimento e aperfeiçoamento -

agregando valor a leitores e

anunciantes. 

Os participantes bem suce-

didos no treinamento podem se

fil iar à WAN-IFRA por dois

anos, bem como podem conco-

rrer ao prêmio Star Club.  

Enio Zucchino, gerente de

marketing para sistemas de im-

pressão e workflow da Kodak,

apresentou a tecnologia de im-

pressão inkjet Kodak Prosper e

as chapas livre de processa-

mento Sonora News específi-

cas para o segmento de jor-

nais. para os 26 participantes,

provenientes de empresas jor-

nalísticas de todo o país. 

Novos membros para o Club

Internacional de Jornais

Juntamente com a ex-

plicação para os dados fi-

nanceiros de 2014 e para

o primeiro trimestre de

2014, a KBA anunciou

mais mudanças em sua

estrutura administrativa,

parte do programa

Fit@All iniciado no ano

passado.

A mudança envolve a

decisão por parte dos

acionistas para alterações

na estrutura societária

proposta nas áreas em-

presarial e diretiva, bem

como mudanças no Con-

selho de Administração.

Acionistas aprovam nova estrutura

empresarial da KBA

Martin Westland

celebra o seu 

20º aniversário
A Martin Westland começou seu relaciona-

mento com a Gummiwerke em 1995 através da

assinatura de um acordo para a distribuição dos

rolos Westland em Espanha e Portugal, e hoje comercializa seus produtos em Espan-

ha, Portugal, Marrocos e América Latina nos seguintes países: Argentina Brasil, Chile,

Colômbia , América Central, Equador, México, Peru, Paraguai e Uruguai.

Ela também tem uma vasta gama de produtos acessórios de marcas líderes para

prestar o serviço aos seus clientes, tais como borrachas de impressão Printec, placas

de laca Kruse, sob Finito de borracha, produtos químicos para a impressão Dyna PCO,

máquinas de filtragem solução Logotec Eukalin molhado e adesivos.

Kodak amplia sua capacidade de fabricação das chapas 
A Kodak inaugurou uma nova linha de produção em suas instalações de Columbus

(EUA), estado da Geórgia, dedicada à fabricação das chapas Kodak Sonora livre de

processamento. 

Mais de 2700 gráficas de todo o mundo vem abraçando a tecnologia da chapas Ko-

dak Sonora livre de processamento, devido ao fato de oferecerem alta produtividade,

qualidade de impressão e capacidade de incorporar processos que eliminam por com-

pleto a necessidade de uso da processadora.





A
lguma vez
você já
pensou no
fato de que

todas as empresas
dizem que tem o
melhor produto, o
melhor serviço, a
melhor assistência,
o melhor serviço
pós-venda e a mel-
hor garantia?  Isso
sem falar no melhor
preço do mercado?

Eu me dedico ao marketing e até eu
às vezes tenho que parar e pensar: “um
momento, isto  é enganoso e às vezes
mentira diretamente".

É como comprar  o melhor sanduíche
no estabelecimento mais barato da cida-
de. Como seria o serviço? Serviriam  o
sanduíche no balcão?  E a garantia? Se
me servissem um sanduíche em mau
estado e se eu ficasse doente me inde-
nizariam? O mais provável  é que não.
Sinceramente, eu  não voltaria a comer
naquele  local.

O mesmo ocorre no setor de im-
pressão e fabricação. Muita gente com-
pra máquinas de impressão por injeção
de tinta  unicamente em função do que
dizem os fabricantes, sem levar em con-
ta os fatores como confiança, tecnologia
avançada, patentes ou sequer como
conseguem obter o seu dinheiro.

Por exemplo, a velocidade da im-
pressão em qualidade borrador - “o  mo-
do lixeira"  como eu o chamo - em reali-
dade não serve para nada, já que ele
não é usado. A velocidade do modo de
produção deveria ser o  único argumen-
to  de venda. Uma pergunta que deveria
ser formulada sempre e´: “qual é o preço
por metro quadrado da impressora? ".

Ouvi casos de muitas pessoas que
compram impressoras de injeção de tin-
ta baseando-se exclusivamente no
preço da tinta por litro,  sem maiores in-
vestigações.É fundamental saber a
quantidade de tinta que purga a máqui-

na por dia e de quanta tinta  o suporte
necessita  para obter uma boa imagem.

Voce sabia que o preço de um metro
quadrado de impressão em uma impres-
sora UV e em uma impressora de tinta à
base de solvente é quase o mesmo?
Pois muitos não o sabem. A tinta UV é
100% mais cara que a tinta à base de
solvente, mas usa-se a metade  da tinta
para conseguir o mesmo resultado?

Sabia que o que atrasa a produção
não é a velocidade da impressora , mas
o tempo que leva para secar a tinta? Se
imprime mais rápido do que se seca a
tinta,  ocasiona problemas na bobina
depois de imprimir. É uma das razões
pela qual a tecnologia UV está sendo
estendida para a impressão rotativa.  A
tinta seca imediatamente após imprimir.

Sua impressora pode funcionar por
toda a noite sem falhas ou  alguém tem
que  a estar supervisionando? Na Mima-
ki, fazemos produtos   para que funcio-
nem  produzindo por toda a noite. Isto se
traduz em economia de custo de um
operário durante horas. Assim, a impres-

sora aumenta os ganhos enquanto voce
dorme. Tudo graças às suas tecnologias
avançadas. Será que ocorre o mesmo
com as impressoras e os serviços bara-
tos ? Como esperar o melhor serviço por
pouco dinheiro? 

Observem o que  um restaurante co-
locou em um cartaz:

“Oferecemos três tipos de ser-
viço: 

BOM, BARATO E RÁPIDO. 
Mas você só pode escolher dois.
- bom e barato não será rápido
- rápido e bom não será barato
- barato e rápido não será bom" 

Isso ilustra  muito bem  como as coi-
sas funcionam na realidade: não espere
o melhor se você não paga. A assistên-
cia e o serviço pós-venda deveriam ser o
que promete o vendedor. 

Os fabricantes de  tecnologia de im-
pressão  como a Mimaki sempre estão
evoluindo. Incluimos as melhores tecno-
logias  comprovadas tanto nas máqui-
nas industriais quanto nos equipamen-
tos  de baixa gama. Investimos muito em
I + D para fazer produtos melhores. O
resultado: impressoras confiáveis, rápi-
das e de qualidade.

O serviço é uma prioridade para nos-
sa empresa e não  damos mensagens
enganosas aos nossos clientes. Por is-
so, a Mimaki e alguns outros fabricantes
importantes somente publicam os mo-
dos de produção e as velocidades reais.
Por isso, pedimos que somente usem
tintas originais, assim,  podemos garan-
tir  que sua produção seja confiável e
que  você possa economizar dinheiro.
Sim, é mais caro na primeira impressão,
mas tem uma garantia completa e a cer-
teza de que imprimirá a uma velocidade
de produção.

Assim,  da próxima vez que quiser
comprar  uma impressora, não leve
em conta unicamente a rapidez  e o
baixo preço. Assegure-se  de sua ren-
tabilidade.
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Será Verdade?

Mike Horsten

Gerente Geral de

Marketing EMEA

Mimaki

Voce sabia que o preço 
de um metro quadrado 
de impressão em uma

impressora UV 
e em uma impressora

de tinta à base de solvente
é quase o mesmo? 

Pois muitos não o sabem.
A tinta UV é 100% 

mais cara que a tinta
à base de  solvente, 

mas usa-se a metade
da tinta para conseguir

o mesmo resultado?



Antalis amplia sua oferta  

para impressão digital 

A Antalis anunciou, na última edição da DSCOOP, sua
nova linha de papéis criativos para impressão digital. O
evento, que aconteceu em Dublin, Irlanda, e foi promovido
pela HP, também teve a Antalis como patrocinadora Plati-
num.

Seguindo a estratégia da Arjowiggins Creative Papers e
da Mohawk, os fabricantes apontaram as melhores carac-
terísticas para a fabricação, instalações e tecnologias, fe-
rramentas de vendas e marketing para atender à demanda
do mercado de impressão digital. 

A Mohawk também assegurou que a Arjowiggins pros-
segue detendo os direitos exclusivos de fabricação do
lendário Superfine e do uso do tratamento i-Tone para im-
pressão digital. 

P
ara fazer frente
aos conceitos
muitas vezes
e q u i v o c a d o s

quanto ao uso do papel, a
Two Sides, que simboliza
uma iniciativa mundial pa-
ra promover sustentabili-
dade e incentiva a im-
pressão em papel, escla-
receu alguns pontos que
dizem respeito diretamen-
te a alguns mitos, como,
por exemplo, os de que o
papel causa desmatamen-
to ou prejudica o meio am-
biente. 

A entidade lançou um
estudo que contém 11 fol-
has de dados que anali-
sam uma ampla gama de
temas ambientais e so-
ciais, bem como fatos des-
conhecidos sobre a pro-
dução e consumo de pa-
pel, que abrangem desde
o impacto ambiental real
da comunicação eletrônica
e o importante papel da
indústria de impressão pa-
ra a alfabetização e disse-
minação de cultura. 

Two Sides esclarece mitos sobre o uso do papel

Novas tintas pigmentadas

Durst
No último ano, a Durst desenvolveu em seu centro

de tecnologia e desenvolvimento de Lienz, Áustria, no-
vas tintas pigmentadas para sua linha de impressoras
têxteis Kappa. Entre os benefícios, a nova linha permi-
tirá obter a mesma qualidade de impressão, porém,
com economia nos investimentos e aplicações para
tratamento nas mídias, bem como menor custo para
gestão de resíduos. 

As novas tintas pigmentadas da Durst alcançam ní-
veis cromáticos similares, bem como asseguram exce-
lente performance para impressão de imagens em áreas
de sólidos e resistência ao desgaste, sem necessidade
de processos de pré-tratamento de alto custo e que de-
mandam muito tempo. 
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P
ara triunfar,

o impressor

do futuro

terá que

oferecer aos clien-

tes  um serviço inte-

gral  que vá mais

além da impressão

e do acabamento. A

combinação correta

da comunicação  di-

gital, impressão de

valor agregado, gestão de dados e logísti-

ca dependerão dos tipos  de clientes e da

maneira como o impressor se posiciona,

ou talvez das    parcerias  que forme com

outras empresas especializadas nestes

setores. Para que a impressão seja um

meio de comunicação válido na próxima

década uma coisa está clara: deve ser re-

levante. 

Isso não  era necessário quando a im-

pressão era o canal principal para a publi-

cidade, a informação, a comunicação com

a administração, etc.  Agora, boa parte

deste conteúdo  é publicado em formato

digital e não voltará a ser impresso, mas

isso não quer dizer que  a impressão está

desaparecendo, mas que está se conver-

tendo em algo mais inteligente, versátil e,

sobretudo, mais direcionado àqueles a

quem é dirigida.

Se um impressor não sobe neste trem,

a única opção que lhe resta é vender os

serviços de impressão o mais barato

possível,  que não é a maneira de cons-

truir o futuro nem de estabelecer relações

duradouras com os clientes.  Para  des-

graça, existem muitos impressores que

somente oferecem preço; estas  empre-

sas que  estão condenadas ao mesmo

destino que os mamutes: a extinção. 

AS TIS FOMENTAM A RELEVÂNCIA

DA IMPRESSÃO

O impressor do futuro deve manejar as

tecnologias da informação (TI)  tão bem

quanto a litografia offset. Estas abrangem

sites web desde o recebimento dos pedi-

dos,    fluxos de trabalho automáticos que

minimizem a intervenção manual  (e a

possibilidade de  cometer erros), sistemas

de gestão da informação (MIS) para regis-

trar e apresentar dados  atualizados sobre

o rendimento da empresa, a gestão de

dados para criar comunicações personali-

zadas  para que os clientes se dirijam aos

seus próprios clientes da maneira mais re-

levante. Se isto significa usar as redes so-

ciais junto com o conteúdo impressor, o

impressor deve usar de todos os meios

disponíveis. 

O problema é que os impressores pre-

ferem investir em uma máquina de impri-

mir nova do que em TI.  A máquina é atua-

lizada e compreendida. Se imprime

18.000 folhas/hora - e  na DRUPA 2016

poderão ser  vistas máquinas que impri-

mem 20.000 folhas/hora -, isto  quer dizer,

por exemplo,  20/30%  mais rápida que

sua impressora atual. Mas poucos  anali-

sam  acerca da maneira que devem ser

processados os trabalhos depois de im-

pressos. Em todo o mundo as tiragens

tem o prazo mais curto  e os prazos de en-

trega menores. Uma máquina mais rápida

aumenta o problema  de ter que manejar

mais trabalho em menos tempo sem co-

meter erros.  Além disso, são poucas as

empresas  que  consideram que a for-

mação do pessoal é um investimento  e

não uma imposição. 

Em seu primeiro informe “Global In-

sight"  da DRUPA, publicado em outubro

de 2014,  se  podia ler o seguinte: “So-

mente 23% dos membros  do painel de

expositores  da Drupa afirma   ter aumen-

tado  o gasto em TI nos últimos cinco anos

e quase todos os profissionais  com poder

de decisão asseguram que existe carên-

cia de especialistas em TI. Esta situação

representa um desafio importante para os

impressores."(Sabine Geldermann, dire-

tora da DRUPA 2016)  

Esta é a chave para automatizar o pro-

cessamento dos trabalhos. Os provedo-

res de   software  consideram que a com-

patibilidade com o formato JDF é essen-

cial. Os fluxos de trabalho devem ser mais

sofisticados. Imprimir uma seção de oito

página em papel  estandar é fácil, mas os

clientes do futuro   quererão coisas muito

mais complexas. Quererão que seus pro-

dutos impressos se diferenciem e se

destaquem  nas mensagens de marketing

com as quais os consumidores são bom-

bardeados diariamente.

Esta é a previsão de Claus Bolza-

Schunemann, presidente da DRUPA e

conselheiro delegado da KBA :  “ Dentro

de alguns anos, haverá menos empresas

de impressão, mas serão maiores e in-

dustriais, com uma oferta de serviços mui-

to ampla.  No seguimento comercial os

impressores se converterão em provedo-

res de marketing que oferecem serviços

digitais e de impressão." 

“A relação entre a  impressão, o mun-

do digital e os  aplicativos  móveis  se es-

treitarão." (Claus Bolza-Shunemann)

Estamos  iniciando uma transição. O

ano passado, um o conhecido analista da

indústria publicitária e de internet sinalizou

que os consumidores passam uma quan-

tidade de tempo enorme   conectados a

seus telefones móveis, mas em troca a

parte do gasto com marketing  dedicado a 

Uma impressão mais inteligente
O consumismo, o aumento da população mundial, internet, e-

commerce são fatores que influenciam  nossos hábitos, alteram
as previsões, e tem um efeito enorme na evolução e sobrevivência
da impressão.

Os consumidores buscam os últimos produtos em consumí-
veis, farmacêutica e decoração.  O desejo por produtos atraentes,
que sejam de qualidade e tenham uma marca identificada, afeta os
setores  da indústria, das embalagens e da impressão. O auge da

impressão 3D, a eletrônica, a RFID, a codificação e os aplicativos
móveis estão levando o conceito de comunicação a novos territó-
rios.

Gareth Ward nos  apresenta neste artigo sua visão sobre o futu-
ro das artes gráficas. Segundo ele, devemos adotar as tendências
e todos os avanços que nos afetam. Também devemos enfrentar
os desafios e ser criativos. O futuro da impressão já chegou:  es-
tará  ao alcance da mão na DRUPA 2016. 

Gareth Ward
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eles é pequena, enquanto que a im-

pressão escrita, em pleno declive,  recebe

uma quantidade desproporcional de inves-

timento em publicidade. Assim, as pro-

porções devem  mudar, salvo que os jor-

nais se tornem mais  atraentes para os lei-

tores através de seções locais, impressas

digitalmente e com anúncios direcionados.

REDEFINIR A IMPRESSÃO
EM UM MUNDO DIGITAL

No caso das revistas, os cabeçalhos

generalizados  que costumavam ser im-

pressos em negrito  reduziram a sua circu-

lação, enquanto que os títulos mais  espe-

cializados chamam mais a atenção. Neste

setor, haverá  flutuações entre os países

em função das modas, mas as revistas es-

pecializadas serão deslocadas pelo con-

teúdo digital, porque ler uma revista é mui-

to mais que a informação que ela contém.

Faz uma década foi dito que com a ex-

pansão da internet e com   o vídeo, a de-

manda e a possibilidade de interagir com

os sites da web, as revistas de moda de-

sapareceriam, porque as páginas web po-

deriam mostrar as modelos usando as

roupas, dar lances nos preços e fazer pe-

didos instantaneamente. Sem dúvida, as

revistas de moda não se extinguiram, ao

contrário, comprar a Vogue é uma decla-

ração de princípios para muitas mulheres.

Inclusive, os sites de moda como ASOS e

pret-a-porter tem lançado revistas impres-

sas por este motivo.

A natureza humana também tem des-

mentido aos adivinhos que previram o fim

dos catálagos. As pessoas seguem gos-

tando de folhear catálagos  e folhetos de

férias, pois despertam nossa imaginação

de uma maneira que a tecnologia digital

não o  consegue fazer. De efeito, a minoria

que somente trabalha pela internet e dei-

xou de usar catálagos está voltando a im-

primi-los  para lembrar aos clientes que vi-

sitem o seu site na web e comprem. Sim,

o comércio eletrônico vai crescer (apesar

de que segue respeitando uma proporção

pequena do gasto dos consumidores, in-

clusive  nos países mais industrializados),

cada vez será  necessária mais im-

pressão. 

A diferença é que não será o mesmo ti-

po de impressão. Por exemplo, de que

serve  enviar  informação sobre férias no

Canadá a alguém  que sempre viaja para

o México? Em vez disso, a agência  de via-

gens, com a ajuda do impressor, pode

adaptar um folheto que inclua os melhores

hotéis e complexos de férias  no país lati-

no. Será uma publicação mais curta com

uma tirada menor, mas a escala de pro-

dução pode ser mais alta em matéria de

impressão, papel e personalização. 

O impressor deve estar preparado pa-

ra oferecer isto aos clientes. Para isso, de-

verá investir em tecnologia  para tiragens

mais curtas, equipamentos   que podem

imprimir sobre papéis sem tratar, que são

populares por suas propriedades táteis  e

que podem  ser usados graças  às novas

tecnologias UV que estão sendo expandi-

das para o setor. O impressor também terá

que adotar tecnologias que melhorem o

produto impresso com vernizes, lâminas,

relevos, perfurados e outras técnicas que

dão valor agregado e fazem com que o

produto seja mais atrativo e se conecte

mais com o consumidor. 

As tecnologias já permitem, por exem-

plo, usar circuitos eletrônicos impressos

para converter uma página impressa em

um livro ou em uma revista em vídeo que

conta  uma história, o painel de um carro

que é acionado quando se toca alguns

botões e interruptores, ou uma etiqueta

que se ilumina quando um sensor detecta

movimento.

Os produtos impressos também po-

dem levar códigos  que podem ser lidos

pelos telefones móveis  para que o consu-

midor acesse  a informação adicional, que

pode ser uma oferta em uma loja o um res-

taurante, por exemplo. Ao mesmo tempo,

a empresa que proporciona a oferta obtem

informação sobre a pessoa que escaneou

o código,  bem como,  onde e quando o

fez. Assim, o fato de  postar o anúncio im-

presso adquire um valor quantificável, já

que demonstrou ser relevante para o con-

sumidor neste momento.

INOVAÇÃO NO MARKETING

Os efeitos da impressão e acabados

que ajudam o vendedor a vender  garrafas

de bebidas alcoólicas de boa qualidade,

estão sendo  usados para outros tipos de

embalagens, sobretudo  na medida em

que aumenta o atrativo por produtos arte-

sanais.  Apesar de  os números gerais se-

rem pequenos, o valor do envase impres-

so é muito importante. O impressor pode

influenciar muito mais na qualidade da em-

presa  do que  nas empresas internacio-

nais  que  tem um grande departamento

de marketing que impõe suas decisões ao

impressor.  

Estas empresas globais devem se tor-

nar mais flexíveis para atender a demanda

de inovação e novidade por parte da so-

ciedade. Neste contexto, o envase impres-

so se converte em uma ferramenta de

marketing de primeira ordem. Pensemos,

por exemplo, no êxito da campanha  “com-

partilhe momentos”, da coca-cola. O im-

pressor deve ser capaz de ajudar a  encur-

tar o ciclo de comercialização dos  novos

produtos, através de fluxos de trabalho au-

tomáticos ou assumindo a criação de

protótipos mediante  a tecnologia da im-

pressão 3 D.

Também é possível usar as novas tec-

nologias de injeção de tinta para imprimir

diretamente sobre a garrafa ou a embala-

gem, que é conhecido como direc to sha-

pe. Com esta técnica usa-se parte da  lin-

ha da impressora  do engarrafamento ou

da embalagem  e, em lugar de imprimir eti-

quetas, a tarefa do impressor consiste em

manejar esta nova tecnologia e estabele-

cer um novo fluxo de trabalho. 

O que um impressor pode fazer são

aspectos que vão mudar e que, portanto,

necessitarão de uma maneira totalmente

nova de aproximar-se do marketing, um

enfoque desconhecido para muitos prove-

dores de serviços de impressão.  A ex-

ceção constituem os impressores  on line

que tem  se expandido  rapidamente  nos

últimos anos  e que varreram do mapa nu-

merosos pequenos impressores.  Inclusi-

ve,  estas empresas 

A natureza humana também
tem desmentido aos adivinhos

que previram o fim dos catálagos.
As pessoas seguem gostando

de folhear catálagos
e folhetos de férias,

pois despertam nossa imaginação
de uma maneira que

a tecnologia digital não o
consegue fazer. De efeito, 

a minoria que somente trabalha
pela internet e deixou de usar

catálagos está voltando
a imprimi-los  para lembrar

aos clientes que visitem
o seu site na web e comprem.
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A DRUPA 2016, como to-

das as edições anteriores, é

um marco no caminho do se-

tor de artes gráficas. As gran-

des feiras como a Drupa ofe-

recem as melhores oportuni-

dades de conhecer novas tec-

nologias e os modelos de

negócio do futuro. Nunca hou-

ve algo tão importante.  As

mudanças radicais provoca-

das pela internet, as va-

riações demográficas  inter-

nacionais e a macroeconomia

obrigam aos impressores a

repensarem   o negócio e

adotar técnicas de marketing,

gestão de base de dados, sis-

temas de gestão de infor-

mação, comunicação em lin-

ha e sobretudo, ferramentas

de informática.

O número de impressores

tem diminuído, já que muitas

empresas tem sido varridas

do mapa pelos impressores

on line, que oferecem comodi-

dade e facilidade de acesso.

Os impressores que  perma-

necem necessitam reconhe-

cer as mudanças e adotá-las.

Para vencer, os impressores

do futuro deverão converter-

se em gestores de projetos e

aportar valor agregado a uma

combinação de serviços. Pa-

ra que a impressão seja um

meio de comunicação válido

na próxima década, uma coi-

sa deve estar clara: deve ser

relevante.

Seguirá existindo a  im-

prensa impressa, por exem-

plo, mas ela deverá ser mais

interessante para o leitor, ofe-

recendo-lhe seções muito lo-

cais, impressas digitalmente

e com anúncios dirigidos.Os

folhetos e catálagos de férias,

em tiradas curtas, personali-

zadas  e de qualidade,

também sobreviverão, já que

os consumidores demandam

personalização e textura

através de vernizes e lâmi-

nas. Alguns editores de revis-

tas de moda  voltaram ao for-

mato impresso porque tem

observado uma tendência

muito forte do consumidor em

querer ter a revista em forma-

to físico, já que possui um va-

lor de identidade. Assim mes-

mo, cresce o interesse pelos

circuitos eletrônicos impres-

sos e os códigos  incorpora-

dos, que abrem as portas a

numerosas possibilidades de

comercialização tanto para os

impressores de embalagens

e etiquetas como para as

marcas. 

A relação entre a im-

pressão, o mundo digital e os

aplicativos móveis se estrei-

tará, mas a indústria deve

pregar  a validade e efetivida-

de da impressão no mundo

digital, assim como oferecer

um serviço mais completo

que vá mais além da im-

pressão e do acabamento.

Como disse Alon Bar-Shany,

vice-presidente da HP Indico

“A impressão é capaz de ge-

rar emoções. A impressão

perdura, conserva momentos

e recordações." 

raramente competem em preço, mas

vendem comodidade e facilidade de

acesso e, para isso, usam o marketing e

o patrocínio constante com o fim de fa-

zer conhecer a sua marca.  

AUMENTO DO VALOR AGREGADO

Os impressores devem concentrar-

se em benefícios, como a atenção per-

sonalizada, entrega em dia,  ampla  va-

riedade  de suporte, desenho, gestão de

pedidos, entre outros. Pois bem, para

oferecer estes serviços é necessário de-

senvolver habilidades em marketing.

Segundo Claus Bolza-Schunemann,

a resposta varia em função do impres-

sor: “Cada  impressor conhece seus

clientes e seus pontos  fortes. Portanto,

não basta copiar a receita de êxito  de

outros. Se cada empresa oferecesse o

mesmo o mercado se saturaria e todos

sabemos quais são as conseqüências."

“As grandes feiras, como a DRUPA,

oferecem  oportunidades de conhecer

as novas tecnologias, os modelos de

negócio do futuro e as alternativas que

uma empresa tem." (Clauss Bolza-

Schunemann).  

Alon Bar-Shany, vice-presidente e di-

retor geral da HP Indigo concorda: “O

mercado está submetido  à pressão pa-

ra oferecer produtos indiferenciados,

opções de menor qualidade e menor

preço, mas isso seria um desastre para

o setor. A oportunidade radica em pro-

duzir  menos páginas, mas que sejam

aportados mais valores agregados." 

“Primeiro os impressores devem re-

conhecer a mudança e depois adotá-las.

A indústria  deve pregar  a validez  e a

efetividade da impressão em um mundo

digital." (Alonb Bar Shany)

A impressão seguirá sendo a ativida-

de principal, mas os impressores devem

converter-se em gestores de projetos,

manejar os diferentes aspectos da ca-

deia de comunicação para conseguir os

resultados que os clientes esperam, al-

cançando um rendimento  de inversão

quantificado. A necessidade de cortar

custos fixos  no final da cadeia de supri-

mento  tem transformado  a maneira de

imprimir e distribuir  livros.  Pela mesma

razão, a impressão digital tambem  está

penetrando no seguimento de embala-

gens. O importante não é o custo de se

produzir uma caixa ou etiqueta, mas o

custo total das mesmas e o tempo em-

pregado na cadeia de suprimentos. Os

impressores tem que pensar mais além

da criação da caixa.

As empresas que são capazes de fa-

zer isso, consolidam sua relação com os

clientes e trabalham junto a eles  para

soluções que utilizem a impressão,  de

uma maneira  ou outra lhes espera um

futuro brilhante.

“A impressão  é capaz de  gerar

emoções. A impressão perdura, conser-

va momentos e recordações." (Alon Bar-

Shany).

Sumário 

Os impressores devem
concentrar-se em benefícios,

como a atenção
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A
Brasil Signage Expo

2015 marcou sua po-

sição como o maior

encontro focado em

digital signage e DOOH (digi-

tal out of home) da América

Latina. Durante os dois dias

de feira, passaram pelo Pa-

vilhão Amarelo do Expo Cen-

ter Norte, em São Paulo, 2515

visitantes, número maior do

que o registrado em sua pri-

meira edição.

A feira deste ano provou

novamente contar com um pú-

blico qualificado, visitante to-

mador de decisão que vai à

feira sabendo o que busca e

pronto para fechar negócios.

Empresários de diversos seto-

res lotaram os corredores e

conferiram as novidades em

software, hardware e conteú-

do para a implementação em

suas empresas.

O Congresso ABMOOH

ampliou o sucesso da edição

passada. Com auditório maior

do que em 2014, novamente o

público lotou todo o espaço do

primeiro ao último minuto, re-

forçando o êxito absoluto da

parceria entre Brasil Signage

Expo e ABMOOH (Asso-

ciação Brasileira de Mídia Out

of Home). No segundo dia, o

Congresso Internacional Bra-

sil Signage, com patrocínio da

BroadSign, alcançou resulta-

dos positivos. Importante res-

saltar que ambos os Congres-

sos são gratuitos ao público,

reforçando o compromisso da

APS Feiras e FESPA com o

crescimento do mercado.

Para o diretor da APS Fei-

ras, Alexandre Keese, o ba-

lanço da Brasil Signage Expo

2015 é excepcional. "Tivemos

uma visitação extremamente

expressiva e o que foi elabora-

do em todo o decorrer deste

ano, desde a primeira edição

até esta segunda, foi trazer

um público de qualidade, e

conquistamos o resultado.

Conversamos com os exposi-

tores e eles estão muito feli-

zes com a qualidade do públi-

co, que veio disposto a fazer

novos negócios, buscar novas

soluções e inovar com digital

signage. Para todo o time da

APS é um grande orgulho ver

a realização da Brasil Signage

Expo e sentir o sucesso da fei-

ra e de todos os expositores".

Ubiratan Macedo, o Bira, é

diretor-executivo da ABMO-

OH, responsável pelo Con-

gresso ABMOOH. Ele desta-

cou os resultados ainda mais

positivos deste ano: "A Brasil

Signage Expo 2015 foi muito

boa. Se no ano passado já tin-

ha sido boa, este ano foi mel-

hor ainda. Tivemos mais gente

do que no ano passado. Nos-

so Congresso também foi mel-

hor do que no ano passado".

A Brasil Signage Expo já é

conhecida do mercado por

reunir as marcas líderes do

segmento de digital signage e

DOOH, levando ao visitante

sempre a melhor solução dis-

ponível no mercado. Em

2015, estiveram presentes

marcas de renome nacional e

internacional que através de

seus representantes e execu-

tivos apresentaram soluções

criativas, modernas e flexíveis

para sinalização digital.

Jose Avalos, Director Vi-

sual Retail da Intel Corpora-

tion: "Estamos vendo real-

mente importantes tendências

de digital signage que estão

guiando o mercado. Uma das

tendências que estamos ven-

do aqui é que o custo da com-

putação está significativamen-

te mais baixo. Nos últimos 10

anos, o custo da computação

caiu 60 vezes. Isto está tor-

nando o digital signage mais

lucrativo. Outra tendência é

que os consumidores querem

experiências e soluções adap-

tadas às suas necessidades e

desejos. Digital signage pode

fornecer experiências no pon-

to de venda que são altamen-

te interativas, bem relevantes

ao consumidor e divertidas.

Por isso o digital signage é tão

importante e esta feira é tão

importante".

O gerente geral de System

Solution da Panasonic, Fer-

nando Guerra, falou sobre es-

tar na feira, em parceria com a

Leyard: "Foi uma experiência

muito positiva. Pela primeira

vez conseguimos demonstrar

ao público nacional a mu-

dança da estrutura da Pana-

sonic, principalmente para es-

te mercado de mídia digital; o

conceito de integradora de so-

luções e não só fabricante; o

de prover soluções completas

aos clientes finais. 

Brasil Signage Expo 2015 reforça posição 

de maior feira do setor na América Latina

Ismael Guarnelli, Ubiratan Macedo e Alexandre Keese.
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4YouSee
O 4YouSee anunciou

uma parceria internacional

com a AdMobilize, empresa

com sede em Miami (EUA)

que trabalha com o produto

AdBeacon. Você confere a

nova união durante a Brasil

Signage Expo 2015. No es-

tande, é possível conferir

muito mais, como o 4You-

See Player para Android,

que foi homologado para ro-

dar em equipamentos da lin-

ha ALTA DS e ALTA DS2,

da fabricante VIA, que apre-

senta sua linha de produtos

no estande do 4YouSee.

AV Life
A AV Life está na Brasil

Signage Expo 2015 com um

stand onde será possível

acompanhar o funcionamen-

to do HDMI via IP versão Li-

te em conjunto com o Droid

Player Polar. Essa combi-

nação tem o intuito de redu-

zir os custos com licença de

softwares para digital signa-

ge.

Bluetech
A Bluetech apresenta na

Brasil Signage Expo 2015 a

nova linha de Minipcs com

Tecnologia Intel Quad Core

de baixo custo com duas

Saídas de Vídeo Digital, Mi-

nipcs Baseados no Sistema

Operacional Android,servi-

dor para Menu Board 6 saí-

das de Vídeo Digital e o

grande destaque Minipc

stick Intel Quad Core com

Windows 8.1 embarcado.

BroadSign
A BroadSign é Conferen-

ce Sponsor e expositora da

Brasil Signage Expo 2015. A

empresa destaca a auto-

mação para a feira deste

ano. A automação permite

às redes fazer escalona-

mento sem adicionar pesso-

al para gerenciar o crescen-

te número de pontos e con-

teúdos específicos. Além da

plataforma de software, a

BroadSign apresenta a linha

de hardware BroadSign

Xpress smart players

Congresso ABMOOH
Sucesso absoluto em

sua primeira edição na Brasil

Signage Expo, o Congresso

ABMOOH entra em seu se-

gundo ano com muitas novi-

dades. Com organização da

Associação Brasileira de Mí-

dia Out of Home, a grade de

palestras foi montada para

abordar temas fundamentais

para quem trabalha com di-

gital signage e digital out of

home. 

DSME 
A DSME é uma joint ven-

ture entre a rede MobTV e a

Embarc Tecnologia para

atuar como fornecedor de

soluções de hardware e soft-

ware para digital signage. A

DSME acumula mais de 5

anos de experiência em de-

senvolvimento, criação e

operação de redes DS.

Futuremedia
O robô da futuremedia

anda pelos corredores da

Brasil Signage Expo 2015. O

Robô RMbot D proporciona

um grande interesse do pú-

blico em geral, chamando a

atenção para os conteúdos

veiculados pela tela de LCD

de 22" ou 32" contida nele. A

tela frontal (de 22" ou 32"

touchscreen) é uma grande

ferramenta de interatividade

com o público, sendo com-

plementada com a utilização

da fala (são mais de 30 idio-

mas), com expressões fa-

ciais e movimentos.

GM7
A GM7 traz para a Brasil

Signage Expo 2015 ino-

vações em videowall, tela

transparente, aplicativos

touch e soluções inteligentes

unindo hardware, software e

conteúdo. Para a feira, a em-

presa apresenta um novo

produto interativo com sensi-

bilidade touch em qualquer

superfície. Quer saber do

que se trata? Visite o stand!

Info3
A Info3 possui para o ra-

mo de digital signage a so-

lução Info3 ViZion. Trata-se

de um videowall mosaico,

um sistema que permite a

utilização de 3 a 12 monito-

res com capacidade de di-

versos tamanhos de moni-

tor, múltiplos conteúdos de

vídeo, imagens e sequência

PNG com Alpha. 

Infoco LED
A InFoco LED comerciali-

za soluções, ou seja, um

amplo leque de produtos e

serviços que, combinados,

trazem uma suíte única e

completa para atender de

ponta a ponta os projetos

dos clientes, com Painéis de

LED full color de alta defi

E a feira foi uma oportunidade

muito interessante para mostrar pe-

la primeira vez isto ao público, com

soluções completas Panasonic e

Leyard para várias verticais: varejo,

hotéis, hospitais, mercado financei-

ro, todas voltadas em mídias digi-

tais".

A Brasil Signage Expo 2015 re-

forçou seu papel de palco para a

inovação em digital signage. Nos

stands, diversos lançamentos e pro-

dutos únicos foram expostos, como

o robô interativo da Future Robot. O

diretor comercial Márcio Melo frisa:

"O público está bem específico. Co-

mo essa feira é focada em determi-

nada área, estamos conseguindo

atingir exatamente nosso público-al-

vo, clientes potenciais que utilizam

nossos produtos, são compradores

de nosso serviço. Estou satisfeito, o

movimento foi significativo e aten-

deu a nossa expectativa".

A Nomadix veio da Escócia para

mostrar sua inovação. 

A feira foi o palco de lançamento

do YouPlugy.

A OnSign TV também usou a fei-

ra para lançamentos com êxito. Se-

gundo Ricardo Teixeira, New Busi-

ness Development da OnSign TV, "

Tínhamos como novidades, a inte-

gração de nosso sistema de contro-

le de senha e solução de reconheci-

mento facial".

Os destaques do evento foram:

4YouSee, ABMOOH, AdMobilize,

AV Life, BlueTech, BrandFirst, Bro-

adSign, Discabos, DSME, Future

Robot, GM7, Infoco LED, Info3, In-

foTV, Intel, Inviron, Kogra, Kontech,

LedWave, Leyard, LG, Multitoky,

Nomadix, Novamidia, OnSign TV,

OrionPC, Panasonic, Progic, RioBo-

oks, Seven Digital, Spider, TSD-

Tech, VIA, YouPlugy, Zytronic e

muitas outras. No Congresso, ou-

tras marcas estiveram presentes

através de seus representantes, co-

mo Band Outernet, Caldera, Con-

nect & Media Business, dntv, Elemi-

dia, Onbus e Otima.

A próxima edição a Brasil Signa-

ge Expo já tem data para acontecer:

14 e 15 de setembro de 2016, nova-

mente no Pavilhão Amarelo do Ex-

po Center Norte, em São Paulo.
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O Grupo PhotoPro teve uma grande partici-

pação na PhotoImage Brasil  2015 feira na área de

fotografia que ocorreu em agosto passado no Pa-

vilhão Verde do Expo Center Norte, em São Paulo.

Pela terceira vez consecutiva, a Konica

Minolta marcou presença na PhotoImage-

Brasil, evento focado no segmento de ima-

gem que aconteceu de 25 a 27 de agosto,

no Expo Center Norte, em São Paulo. 

Na edição deste ano, a multinacional ja-

ponesa apresentou, como principal desta-

que, a impressora para fotoprodutos bizhub

PRESS C70hc, equipamento que vem con-

quistando mercado entre empresas de foto-

grafia ou mesmo gráficas que estão bus-

cando novas oportunidades para diversifi-

car seus negócios.

nição, painéis de led mono-

cromáticos, placares esporti-

vos, monitores outdoor, moni-

tores profissionais, mobiliário

urbano, video wall, salas de

controle, soluções touch, led

móvel, dentre outros.

InfoTV
A INFOTV está na Brasil

Signage Expo 2015. A empre-

sa tem como principal foco as

soluções baseadas em tecno-

logia digital interativa. Entre os

produtos, estão: TV Corporati-

va/Varejo com gerenciamento

remoto de conteúdo; Totens

de autoatendimento com tec-

nologia wireless, Bluetooth e

impressão; Mesas digitais;

PROXXIMO - sistema para

gestão de atendimento; e Re-

de INFOTV - rede de displays

indoor em SC para comerciali-

zação de espaços publicitá-

rios.

Kontech
A empresa internacional

Kontech mostrou sua varieda-

de em telas e monitores.

LedWave
Ofereceu soluções profis-

sionais em visualização digital

outdoor e dispõe de uma linha

profissional de painéis de LED,

TV interativa e MUPI Digital

(mobiliário urbano). A empresa

possui cobertura com pre-

sença nacional. Para facilitar o

atendimento por todos os pon-

tos do país, a LedWave possui

três sedes: São Paulo, Curitiba

e Goiânia.

Leyard
Leyard expôs a tecnologia

small pitch de alta resolução

de 1.2 mm, 1.9 mm e 2.5 mm,

integradas às diversas so-

luções de mídia digital desen-

volvidas pela Panasonic. As

demonstrações são voltadas

para Bancos, Hotéis, Hospi-

tais, Varejo, Cinema e Mobili-

dade.

Multitoky
Um software de gerencia-

mento de aplicativos e conteú-

do digital distribuídos em redes

de displays interativos para

controlar e distribuir conteúdo

digital e interativo em uma re-

de corporativa de monitores,

totens, tablets e até mesmo

smartphones.

Nomadix
A empresa atua forte no

segmento de tecnologia

avançada em wearable digital

out of home.

Novamidia
Especializada no mercado

de DOOH (propagandas inte-

rativas através de telas), tra-

balha com soluções que aten-

dem de forma completa a ne-

cessidade desse mercado.

OnSign TV
A OnSign TV escolheu a

Brasil Signage Expo 2015 para

o lançamento mundial de vá-

rias novidades como acesso

remoto a players Android a

partir do console web; Controle

de Videowall 4K; Soluções pa-

ra varejo com controle de filas

e caixas; lançamento do player

para o sistema Chrome OS da

Google.

OrionPC
Seguindo o sucesso de

mercado e características de

construção robustas da linha

de computadores Knife, a

OrionPC lança durante a Brasil

Signage Expo seus primeiros

produtos da linha Knife de mo-

nitores compactos. 

Progic
Das três áreas de conheci-

mento que formam o produto

da Progic - hardware, software

e conteúdo.

RioBooks
A RioBooks apresentou

conteúdo técnico relevante pa-

ra os setores de publicidade,

marketing, artes e muito mais.

Vale conferir.

Seven Digital

A Seven Digital oferece

atualmente soluções comple-

tas para sinalização digital, co-

mo: Locação dos equipamen-

tos (TV, MiniPC,); Instalação;

Manutenção; Suporte técnico

(TI); Produção de conteúdo;

Software para gerenciamento

do conteúdo; e Software para

monitoramento do player.

Spider
A Spider comercializa

Painéis de Led RGB, em mo-

delos que podem ser utilizados

tanto em mídia exterior quanto

mídia indoor. 

TSD-Tech
Empresa de telas touch

profissionais, é focada em pro-

dutos sensíveis ao toque, am-

plamento usados em locais co-

mo agências bancárias, publi-

cidade, varejo, recepção, den-

tre outros pontos.

YouPlugy
A YouPlugy coloca seu pro-

duto real, o YouPlugy, já con-

solidado em alguns estabeleci-

mentos, à total disposição dos

clientes e frequentadores. A

começar pela disposição de

vários YouPlugys na praça de

alimentação, passando pela

demonstração de features do

produto e explicação do mode-

lo de negócios aos interessa-

dos.

PhotoImage Brasil 2015
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Apoio de Abigraf e Sindigraf 

a ExpoPrint Digital

A ExpoPrint Digital anuncia o apoio de importantes entidades da indústria gráfi-

ca brasileira. A Abigraf e a Sindigraf firmaram parceria com a feira que terá sua pró-

xima edição entre os dias 6 e 9 de abril de 2016, no Pavilhão Branco do Expo Cen-

ter Norte, em São Paulo.

O apoio vem para frisar a união entre as entidades do setor gráfico e a Expo-

Print Digital, que abrange os ramos de impressão digital, como dados variáveis,

baixas tiragens, impressão sob demanda, softwares de pré-impressão e web-to-

print, acabamentos especiais e muito mais. A feira ocorre juntamente com a Brasil

Label e a FESPA Brasil.

ExpoPrint Latin America 2018
O maior evento de impressão das Américas

O
mundo da impressão estará novamente reunido em 2018 para a 4ª edição da

ExpoPrint Latin America. O maior evento de impressão das Américas consoli-

dou sua posição de liderança em 2014.

Com visitantes vindos de todas as partes do mundo e prontos para a conclusão de

negócios, a ExpoPrint Latin America oferece o ambiente ideal para que as empresas

de impressão demonstrem ao vivo e em funcionamento suas soluções, desde todo o

processo de pré-impressão até os equipamentos de impressão e as variedades em

acabamento.

A ExpoPrint Latin America é reconhecida por abraçar todos os setores da im-

pressão. A impressão comercial e editorial, passando pela forte impressão digital com

baixas tiragens e dados variáveis, transpromo, rótulos e etiquetas, impressão de em-

balagens e de grandes formatos, softwares diversos de workflow a web-to-print e mui-

to mais setores que fazem parte do segmento gráfico.

Konica Minolta em

parceria com T&C na

Serigrafia Sign 2015
A Konica Minolta

participou da Serigra-

fia Sign 2015, tradi-

cional feira do seg-

mento de comuni-

cação visual que

aconteceu de 21 a 24

de julho, no Centro

de Exposições do

Anhembi, em São Paulo.

A multinacional japonesa esteve pre-

sente ao evento juntamente com sua par-

ceira e revenda, a T&C, e expos a im-

pressora digital bizhub PRO C1060L, um

equipamento colorido para produção de

impressos promocionais diferenciados e

de alto valor agregado. 

FESPA anuncia novo

Brasil Fórum

roadshow seis cidades
FESPA, juntamente

com o seu parceiro bra-

si leiro APS Feiras &

Eventos, anunciou um

novo evento roadshow -

o Brasil Forum FESPA -

viajar para seis cidades brasileiras. O ro-

adshow será agendada de setembro a

dezembro, à frente da próxima expo-

sição FESPA Brasil em São Paolo, 6-9

abril de 2016.

Fórum Brasil FESPA vai reunir profis-

sionais da indústria do setor de im-

pressão digital de grande formato para

discutir o futuro do mercado e novas

oportunidades. A primeira série de Fó-

runs será executado sob o título 'Negó-

cios, Oportunidades e Tecnologia'.

Os fóruns serão hospedados em São

Paulo, Rio de Janeiro, Blumenau, Curiti-

ba, Brasília e Recife, dando aos profissio-

nais de impressão de todo o Brasil a opor-

tunidade de participar e se envolver em

discussões com seus pares sobre temas

importantes que afetam o setor de im-

pressão a especialidade regional, a nível

nacional e ao nível local  

A SPGPrints esteve

presente durante a 7ª

edição da Label Latino

America, Feira e Con-

ferência Internacional de

Etiquetas Adesivas, Rótu-

los e Identificação de Produtos - RFID,

apresentando suas soluções para o mer-

cado de impressão gráfica. A feira foi re-

alizada em São Paulo, no Centro de Con-

venções Pró-Magno, de 26 a 28 de agos-

to, das 13h às 20h.

Com o sistema de se-

rigrafia rotativa da SPG-

Prints, é possível com-

binar técnicas de im-

pressão como flexogra-

fia, letterpress, rotogravura ou offset, o

que permite a obtenção de grandes

depósitos de tintas, tintas metálicas, tin-

tas de segurança, imitação de hot stam-

ping, entre muitas outras, nos mais varia-

dos tipos de aplicações. 

SPGPrints participou na Label Latino America 



Nova Rho WT 250
HS já possui 10

pedidos em todo o
mundo

Ainda sobre a nova Rho WT 250 HS, a Durst confirmou que o novo

equipamento, lançado na última FESPA, já possui dez pedidos vindos de

empresas de todo o mundo. 

O modelo é a primeira máquina a incorporar a Durst Water Techno-

logy,tecnologia inovadora que oferece as mesmas vantagens da apli-

cação UV, porém, é mais sustentável e amigável aos operadores. 
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D
epois de anunciar

sua nova tecnologia

para o segmento de

impressão em Gran-

des Formatos durante a Fes-

pa 2015, a Durst apresentou

oficialmente a Rho WT 250

HS como o primeiro equipa-

mento da série Rho desen-

volvido em conformidade

com as normas ambientais a

que se propõe seu conceito

"Durst Water Technology". 

Utilizando as novas tintas

Functional Aqueous Inks, o

equipamento não exala odo-

res ou emite qualquer tipo de

substância nociva ao meio

ambiente, e pode ser usado

para impressão de substra-

tos rígidos ou flexíveis.  

Durante a Fespa 2015,

que aconteceu em Colônia

(Alemanha) de 18 a 22 de

maio, a Durst havia apresen-

tado seu novo conceito Durst

Water Technology para a lin-

ha de impressoras têxteis

Rhotex para aplicações soft

signage (comunicação visual

em tecido). 

Ainda que a tecnologia

tenha pouco tempo, a em-

presa já foi premiada pela

proposta inovadora, rece-

bendo o Format Textile Prin-

ter High Production da Euro-

pean Digital Press Associa-

tion (EDP).

Dolores Kruchten

Vice-presidente do Eastman

Business Park da Kodak

A Kodak anun-
ciou Dolores
Kruchten como a
nova Vice-Presi-
dente do East-
man Business
Park (EBP), loca-

lizado na cidade de Rochester (EUA),
numa área de cerca de 506 hectares
dedicados à fabricação e pesquisa de
tecnologia na região dos Finger La-
kes - conhecida pelo seu alto desen-
volvimento econômico desde 2011. 

Kruchten possui décadas de expe-
riência no gerenciamento, em nível
mundial, de negócios técnicos, tendo,
mais recentemente, ocupado o cargo
de Presidente da Divisão de Informa-
tion Management da Kodak Alaris,
uma empresa que se desmembrou
da Kodak em 2013 e, atualmente,
ocupa uma das maiores áreas do
EBP. 
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A Starlaser estará presente à Label Ex-
po, que acontece de 29 de setembro a 2de
outubro em Bruxelas, Bélgica, com suas de
suas parceiras no Brasil.

Os executivos da empresa, que comer-
cializa no país marcados líderes no seg-
mento gráfico, estarão atendendo clientes
do Brasil e América Latina nos stands da
GSE (stand 7D59), empresa holandesa
que desenvolve soluções para gerencia-

mento e economia de tintas para a indús-
tria de rótulos e etiquetas, e da PackZ, que
desenvolve soluções baseadas em PDF
para gerenciamento de produção de la-
youts para embalagens. 

Mais informações sobre a Starlaser na
Label Expo Europa, e como agendar com
os executivos da empresa, podem se en-
contradas no site www.starlaser.com.br ou
pelo e-mail contato@starlaser.com.br 

Durst ratifica projeto para Durst Water

Technology e apresenta Rho WT 250 HS

Starlaser vai à Label Expo

com duas parceiras
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