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N
o último dia 29 de setembro, a Ka-
lunga inaugurou uma nova unida-
de da Kalunga Copy&Print no bai-
rro do Itaim Bibi, em São Paulo. 

Assim como a unidade de Moema, a
nova loja está estruturada para oferecer o
serviço completo de impressão digital e
gráfica rápida. No setor de acabamento, a
parceria com a Diginove através de dois
equipamentos especialmente desenvolvi-
dos para finalização de impressos em bai-
xas tiragens: a Duplo DB 280 e a Morgana
Docucreaser 52.

Com velocidade para trabalhar com
até 200 livros/hora, a encadernadora Du-
plo DB 280 possui configuração via dis-
play de LED e pode trabalhar com uma
ampla variedade de materiais encaderna-
dos, como livretos, catálogos e folders. O
sistema de cola é bastante flexível, con-
tando com duas unidades de aplicação
para garantir um processo extremamente
bem feito.

A nova unidade da Kalunga Copy &
Print está localizada na Rua Iguatemi,
321, em São Paulo. A instalação desse
parque gráfico é feita após estudos da de-
manda local por esse serviço, e graças

aos resultados alcançados com a primeira
Kalunga Copy&Print, lançada em abril, na
loja de Moema. 

Geka Produtos
Gráficos automatiza
setor de orçamentos

com Ecalc
EasyCalc

Com o lastro de uma empresa
que conquistou grandes clientes no
setor de pastas e, hoje, dedica sua
atuação no segmento de comuni-
cação visual e itens promocionais pa-
ra diferentes áreas, entre elas, indús-
tria farmacêutica, alimentícia, de
eventos, esportiva e cosmética, a Ge-
ka Produtos Gráficos, sediada no Rio
de Janeiro, investiu na solução Easy-
Calc, da Ecalc Software, para auto-
matizar a geração diária de orçamen-
tos.

Com uma ampla carteira de clien-
tes, pedidos de características varia-
das e volumes diferenciados (que po-
dem ir de uma a milhares de peças),
a Geka possuía um gargalo no setor
de orçamentos. Até 2011, todo o se-
tor orçamentário era gerido manual-
mente, com inserção individualizada
de dados em uma plataforma ainda
baseada em sistema DOS (oriundo
do antigo parque de fabricação de
pastas).

A Zanatto Soluções
Gráficas realizará no
dia 1º de dezembro, na
sede do Sindicato das
Indústrias Gráficas do
Paraná (Sigep), em
Curitiba, o treinamento
"Aprenda a utilizar as
soluções X-Rite na
prática", que será mi-
nistrado por Herta Len-
hardt, especialista em
aplicação X-Rite.

O objetivo é apontar as melhores
práticas para fluxos de gerenciamento
de cores consistentes e eficazes. Ter
processos com consistência na cor re-
presenta mais produtividade, menos

desperdício, e um pro-
duto final de qualidade
superior. 

Entre os tópicos
abordados estarão
noções básicas sobre
teoria de cores, como
criar um perfil de cor,
benefícios econômicos
do controle dos pro-
cessos e como obter
controle de cor na im-

pressão com X-Rite eXact. 
Além da Zanatto e X-Rite, também

apoiam o evento a Sigep, EngeColor e
Easycolor.  

As inscrições podem ser feitas pelo
telefone 41 3253-7172 com Manoella.

Imposer: solução de
imposição

automática para
impressão digital e

offset 
O Imposer é a nova solução de

software da manroland para sistemas
de rotativas. O software é destinado a
realizar imposição automática e pode
ser usado tanto em processos que
envolvam impressoras offset, como
também impressão digital. 

Silvane e Paulo Haddad.

Kalunga Copy&Print inaugura

unidade no Itaim Bibi 

Gerenciamento de cores 
e soluções X-Rite em Curitiba
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A Kodak e Zanatto So-
luções Gráficas foram patro-
cinadoras do evento e esti-
veram entre as empresas
expositoras e palestrantes
da Conferência, apresentan-
do as Soluções Kodak Flex-
cel NX e NX advantage, as
quais permitem a impressão
de brancos mais brancos,
cores mais l impas e de-
gradês suaves, impulsionan-
do a performance de im-
pressão ao mesmo tempo
em que reduz custos de mo-
do consistente.

Com o tema "Conheci-
mento e Tecnologias Sus-
tentáveis: Um Mundo Mel-
hor! ", a conferência teve
uma grade especial de pa-
lestras, entre elas, duas que
contaram com a participação
de profissionais da Kodak e
Zanatto.

A primeira delas, realiza-
da no dia 2 de setembro, te-
ve como tema "A Alta Quali-
dade em Flexografia com
Eficiência Industrial", e foi
ministrada pelo especialista
e responsável pela divisão
de soluções Flexográficas
da Zanatto, Robson Espe-
rança.

Robson iniciou a sua
apresentação falando sobre
o que os Donos de Marcas e

Agências de Design espe-
ram dos processos de im-
pressão e como essa expec-
tativa afeta os Convertedo-
res Flexográficos. 

A segunda palestra acon-
teceu no dia 3 e trouxe o te-
ma "Aumento Significativo
nas Vantagens da Flexogra-
fia para marcas e impresso-
res". A apresentação foi mi-
nistrada pelo Dr. John An-
derson, diretor mundial para
Desenvolvimento de Negó-
cios e Soluções para Emba-
lagens Flexográficas Kodak. 

Natália Mattioli, gerente
de vendas de Embalagem
para América Latina da Ko-
dak, esteve presente no

evento e destacou a im-
portância do segmento de
embalagens para os negó-
cios mundiais da compan-
hia. Segundo ela, a nova ge-
ração de tecnologias para
produção Flexo, ilustradas
pela família NX advantage,
permite ao empresário agre-
gar valor às marcas de seus
clientes.

A nova geração da tecno-
logia NX advantage será
lançada em outubro no Bra-
sil e demais países da Amé-
rica Latina. 

Ela abrange atualizações
no padrão de retículas de
superfície Kodak Digicap NX
advantage, que inclui dife-

rentes opções para que os
convertedores escolham
qual se adapta melhor ao ti-
po de configuração de má-
quina; cores especiais e o
branco poderão ser impres-
sos com maior qualidade e
impacto visual mesmo utili-
zando-se menor carga de
tinta; e ainda dois lançamen-
tos: Kodak Hyperflex, tecno-
logia de pontos para otimizar
a reprodução das altas lu-
zes, e Kodak Maxtone SX,
que permite a impressão de
trabalhos com retículas hí-
bridas com suave transição
entre AM e FM sem o aspec-
to de granulado nas áreas
de altas luzes. 

Dr. John
Anderson
conversa com
clientes.

Conferência Intercontinental de Flexografia 2015

N
os dias 2 e 3 de setembro
foi realizada a 15ª edição
da Conferência Interconti-
nental de Flexografia,

evento bienal organizando pela AB-
Flexo (Associação Brasileira Técni-
ca de Flexografia).

A conferência contou com 18 pa-
lestras focadas em temas relevantes
para o segmento flexográfico, bem
como a apresentação de soluções
de mercado e tecnologias de ponta
desenvolvidas para este setor. 

Segundo dados da ABFlexo,
neste ano, a Conferência teve a
participação de empresas e profis-
sionais da Espanha, Alemanha,
EUA, Inglaterra, Bélgica, Suécia,
Argentina e Holanda, além do Bra-
sil. Cerca de 520 se inscreveram no
evento, formando um público com-
posto, em sua maioria (71%), por
convertedores atuantes no seg-
mento de banda estreita, conversão
digital, banda larga e papelão on-
dulado. 

Robson
Esperança.

Kodak e Zanatto Soluções Gráficas

6
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A Diginove esteve pre-
sente na PhotoImageBrasil
2015 em parceria com a Koni-
ca Minolta e, durante os três
dias de evento, demonstrou
ao público visitante a tecnolo-
gia do equipamento de hot
stamping digital sob demanda
para impressos digitais. 

No caso, o grande diferen-
cial fica por conta da extrema
praticidade do equipamento.
Uma vez impresso o material
em toner, a aplicação do filme
acontece somente nas áreas
de imagem, permitindo o eno-
brecimento de mídias como
convites, itens promocionais
ou brindes até mesmo em
áreas de detalhes muito finos,
como traçados. 

A empresa também apre-
sentou seu novo portfólio de
filmes para hot stamping ho-
lográfico transparente e a lin-
ha de filme que simula verniz
localizado, os quais podem
ser adquiridos em rolos corta-
dos ou em kits com folhas
cortadas.    

Starlaser organizou
evento centrado nas

soluções PackZ e
Kodak no Senai

Barueri
O dia 27 de outubro, a

Starlaser, em parceria
com a Hybrid Software,
ProjetoPack e a Zanatto
Soluções Gráficas, orga-
nizou o evento Produtivi-
dade, otimização e gestão
de marcas no segmento
de rótulos e embalagens.
O seminário aconteceu no
Senai de Barueri. 

Entre os temas, esta-
vam "A importância da
embalagem na construção
das marcas", ministrado
por Aislan Baer, diretor da
ProjetoPack; "Inovação e
Produtividade", com Heys-
ler Hey, diretor de tecnolo-
gia da Hybrid Software; e
"Flexografia com alta defi-
nição", ministrada por
Robson Esperança, ge-
rente de Novas Tecnolo-
gias da Zanatto. 

E
m cerimônia realiza-
da em São Paulo, o
diretor da ABTG Cer-
tif icadora, Bruno

Mortara, entregou ao presi-
dente da Kodak Brasileira,
Gilberto Farias, os certifica-
dos equivalentes aos Selos
Ouro e Bronze, conquistados,
respectivamente, pelas cha-
pas  Kodak Sonora e Kodak
Trillian.

Na ocasião, Mortara elo-
giou a iniciativa da Kodak de
submeter os produtos à ava-
liação e, também, enfatizou a
necessidade de se investir
em soluções cada vez mais
sustentáveis para a indústria gráfica. Além disso, o diretor destacou o trabalho que vem

sendo realizado pela ABTG
(Associação Brasileira de
Tecnologia Gráfica) no âmbi-
to de medir e analisar a pega-
da de carbono dos produtos
gráficos, calcular esses índi-
ces e trabalhar junto as em-
presários e fabricantes para
estimular a adoção crescente
de soluções de mínimo im-
pacto ambiental.

Gilberto Farias e Bruno Mortara.

Selos Ouro e Bronze da ABTG Certificadora

Diginove expõe tecnologia de hot stamping 
na PhotoImageBrasil
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H
á algo
mais im-
p o r t a n t e
em nossos

processos que
identificar e melho-
rar os aspectos que
mais valorizam nos-
sos clientes?

Na empresa  é
comum confundir o
valor  acrescido
com o valor recebi-
do. O primeiro é um
conceito analítico
que contabiliza os
custos que aplicamos duran-
te a fabricação do produto
(preço de venda   menos o to-
tal das matérias primas e as
subcontratações) . O segun-
do é o valor que o cliente está
disposto a pagar.

O problema é que nem
sempre coincide o valor
acrescido - contábil - com o
que os clientes aceitam  e
compram.É possível pensar
que estamos  dando ao clien-
te um produto com alto custo
e não sermos conscientes
que nosso cliente espera ou-
tra coisa muito diferente do
que lhe servimos.

É preciso lembrar que pa-
ra se produzir  um valor são
necessárias três circunstân-
cias concretas:

1. O cliente deve estar dis-
posto a pagar por ele;

2. O produto deve mudar
física ou funcionalmente;

3. O trabalho deve  ser
corretamente realizado na
primeira etapa.

Em muitas ocasiões o va-
lor oferecido  no   mercado  é
o que decide uma venda.
Existem aspectos imutáveis

(muitos deles sem
custos) que so-
mam valor ao pro-
duto:  um orça-
mento calculado
logo que solicitado;
chamar uma em-
presa e  ser atendi-
do ao telefone  no

momento  chamado;
que te informe rapi-
damente quando  ha-
ja problemas; um
produto bem empa-
cotado e identificado,
etc.

No contexto do Lean há
uma regra de ouro:  " tudo o
que não agrega valor  é des-
perdício" (em japonês, Muda)
e , por outro lado, tem que ser
eliminado ou reduzido ao má-
ximo dentro  do processo de
produção.

Existem sete tipos de '
Mudas" latentes em nossos
processos. Vejamos uma
breve descrição de cada um:

1. Produtos defeituosos
- supõe qualquer produto cujo
nível de qualidade está abai-
xo do requerido pelos clien-
tes.

2. Inventários -  quando
fabricamos mais produtos  do
que o exigido pelos clientes
com a finalidade de arma-
zená-los.

3. Processado - quando
utilizamos  mais recursos que
o necessário  (espaço, tem-
po, materiais, pessoas, rendi-
mentos , capacidade das
máquinas) para fazer um tra-
balho concreto. Esta modali-
dade de desperdício , em
minha opinião, é a mais difícil
de detectar  e a mais letal pa-
ra a empresa.

4. Esperas - Momentos

ociosos  motivados quando
algum dos elementos de um
trabalho , tais como materiais
, máquinas, inspeções ou
boa informação não estão
preparados para que os tra-
balhadores realizem uma ta-
refa.

5. Movimentos - qualquer
movimento desnecessário
que não agrega valor ao pro-
duto.

6. Transportes - qualquer
movimento  de materiais que
não agreguem  valor ao pro-
duto.

7. Sobreprodução -
quando produzimos mais
quantidades do que o cliente
necessita neste momento. 

Uma vez enumerados  os
desperdícios, nos resta fazer
três considerações:

� Ouvir o cliente - para
criar valor, é de grande ajuda
ouvir os clientes e ter uma
boa comunicação interna.
Uma breve observação ou
comentário será necessário
para  permitir antecipar e im-
plementar uma melhoria con-
creta em alguns dos  proces-
sos. Também será de grande
valia, mesmo que não seja
agradável, ouvir atentamente
as queixas e as reclamações,
e já sabem " uma boa queixa
é uma ótima oportundiade
para melhorar".

� Aumentar as  margens,
reduzindo o desperdício - es-
pecialmente nestes  tempos
de crise e de competência ex-
trema, é  comum ver os em-
presários se queixando das
baixas margens  dos benefí-
cios dos trabalhos, mas uma
maneira de ser mais rentável
é adotar uma política de eli-

minação dos sete tipos de
desperdício. 

� Uma alternativa à pro-
dutividade - Também é muito
freqüente  ver gerentes de
empresas gráficas  obceca-
dos em reduzir os custos e
aumentar a produtividade,
sem levar em conta que po-
dem obter excelentes resulta-
dos eliminando as fontes de
desperdício nos diferentes
processos da empresa.  

Por último, quero compar-
tilhar com vocês um  par de
reflexões:

Cada vez que fizermos
uma tarefa na empresa, te-
mos que pensar se nosso
cliente estaria disposto a pa-
gar por ela. Em caso negati-
vo, atuar em conseqüência.

Uma das melhores de-
cisões que podemos tomar
como líderes em nossa em-
presa é  treinar ativamente
nossos colaboradores para
que detectem, identifiquem e
combatam de maneira cons-
tante os sete desperdícios la-
tentes em nossos processos. 

José Antonio

Martinez

Consultor

blog:
www.lean2win.com

Gerenciar o valor e o desperdício 
para aumentar a rentabilidade de nossos produtos

É preciso lembrar que
para se produzir  um 

valor são necessárias
três circunstâncias 

concretas:
1. O cliente deve estar
disposto a pagar por

ele;
2. O produto deve

mudar física ou
funcionalmente;

3. O trabalho deve  ser
corretamente realizado

na primeira etapa.
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Presente no mercado há mais de seis déca-
das, a SPGPrints adquiriu recentemente a Ima-
gecor Tecnologia Digital, empresa localizada em
Gaspar/SC, que possui um grande know how no
mercado de gravação de cilindros.

Referência no Sul do país, a Imagecor trabal-
ha para prestar um serviço eficiente, honesto e
com tecnologia inovadora, e nasceu para ser re-
ferência na qualidade da imagem e das cores em
todos os trabalhos realizados. Suas ações são
focadas, principalmente, para os segmentos de
moda têxtil, estamparias, indústrias e instituições
de ensino que possuem na grade curricular de-
senho gráfico de moda e de impressão comercial
analógica e digital. E essa qualidade será ainda
maior após a aquisição pela  SPGPrints, que
possui em seu legado da mais alta tecnologia e
produtos de ponta.

A nova unidade no Sul está localizada na Rua
Anfilóquio Nunes Pires, 4155, no bairro Bela Vis-
ta, em Gaspar/SC. 

A
EFI anunciou o lançamento de sua suíte de aplicati-
vos para mercados de médio porte chamada Midmar-
ket Productivity Suite. A solução é composta por um
software modular baseado no EFI Pace, que realiza a

função de Management Information System, e agrega recur-
sos de automação, eCommerce, impressão a partir de Web,
planejamento, automação, agendamento, coleta de dados,
entrega, armazenamento, envio e integração direta com JDF -
habilitado pelo front end EFI Fiery. 

Solução ePlan com Apontamento
Eletrônico diminui erros a quase

zero na Offset do Brasil
Com mais de 30 anos de mercado - cinco deles, dedica-

dos à impressão promocional, a gráfica Offset do Brasil, se-
diada no bairro da Mooca, em São Paulo, possui atualmente
tecnologia de ponta na impressão offset e inicia investimen-
tos na impressão digital. Contudo, segundo o gerente de pro-
dução Marcos Antonio Barbosa dos Santos, o coração de to-
do o processo não está na sala de impressão, mas, sim, em
uma área muitas vezes desprezada, mas de suma importân-
cia dentro da empresa: o PCP (Planejamento e Controle de
Produção). A gráfica trabalha com soluções da Ecalc Softwa-
re para controle de processos. 

O ePlan terminou de ser implantado em 2014 e, nesse
particular, Marcos destaca o papel fundamental do suporte
da Ecalc.

O sistema opera juntamente com o Apontamento Eletrô-
nico, e, ao lado do Express e do Easycalc, compõe o depar-
tamento de PCP da Offset do Brasil, que abriga operações
de compras, orçamento e pré-impressão. 

Nova suíte de aplicativos para

mercados médios da EFI

Imagecor agora 
é SPGPrints
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N
a Labelexpo Europe, EFI exibiu
seu primeiro sistema totalmen-
te em linha de impressão digital
a jato de tinta LED disponível

com corte e acabamento a laser in-line
para a produção enxuta de etiquetas. A
linha de produção conta com a impres-
sora LED de banda estreita EFI Jetrion
4950LX (330 mm de largura), com um
módulo de tinta branca.  Como comple-
mento de sua impressora de alta produ-
tividade, a EFI apre-
sentou o novo En-
terprise Packa-
ging Productivity
Suite, com confi-
gurações persona-
lizadas para aten-
der às necessi-
dades de três
segmentos: eti-
quetamento, em-
balagens flexíveis e conversão de
cartões dobráveis, bem como uma inte-
gração reforçada com a Automation En-
gine da Esko.

A impressora automatizada Jetrion
4950LX com acabamento integrado
tem uma resolução superior de 720 x

720 pontos por polegada (ppi). Além
disso, a EFI está demonstrando uma
velocidade maior de 50 metros por mi-
nuto, o que proporciona um rendimento
de nível mais elevado, que pode trans-
formar a conversão digital de etiquetas
a jato de tinta em uma opção ainda

mais útil para substituir a impressão fle-
xográfica.

EFI Radius, um software de planeja-
mento de recursos corporativos (ERP), é
o núcleo do Packaging Suite. Esse soft-
ware corporativo tem recursos bem es-
pecíficos para o setor e é a solução líder

para os conversores que trabalham em
ambientes com várias empresas, fábri-
cas, moedas e idiomas. 

A versão mais recente do Radius foi
estruturada na integração de fluxo de
trabalho com base em itens já existentes
e agora contém integração avançada
para oferecer um fluxo de trabalho com
enfoque em cada tarefa. Quando uma

tarefa de produção é
criada no Ra-

dius, os detal-
hes são envia-
dos para a Au-
tomation Engi-
ne, que, por
sua vez, pro-
duz um PDF

pronto para
impressão.
Uma vez
concluído, o

arquivo é vinculado à tarefa no Radius,
pronto para ser enviado ao dispositivo
de impressão. A integração Radius-Es-
ko oferece mais visibilidade aos custos
de pré-impressão, remoção de trabalho
manual e maior exatidão, velocidade e
muitos outros benefícios.  

Esko lança Suite 14.1
A Esko lançou o

Software Suite 14.1,
uma atualização in-
tegral de suas ferra-
mentas que, agora,
passam a integrar
novas funcionalida-
des. 

O Esko Software
Suite 14.1 está dis-
ponível como opção
de licença de soft-
ware e através de assinatura, oferecendo
maior flexibilidade de escalonabilidade aos
usuários a um custo total surpreendentemente
maior. 

Agora, os profissionais dos segmentos de
embalagem já podem escolher o modelo de
entrega e licença do software da Esko que
melhor se adapte às suas necessidades corpo-
rativas.  

Últimas aquisições
da Antalis

A Antalis está acelerando seu pro-
cesso de desenvolvimento em mer-
cados de distribuição de embalagem
e comunicação visual, através da
aquisição de empresas com um volu-
me total de faturamento de 130
milhões de Euros. Dessa forma, am-
plia sua estratégia de expansão em
mercados em pleno crescimento,
complementando seu negócio de dis-
tribuição de papel .

O desenvolvimento da Antalis em
mercados de alto potencial de distri-
buição produtos de embalagem e su-
portes de comunicação visual se alin-
ha com sua estratégia de fazer des-
ses segmentos o segundo pilar de
seu modelo de negócio global, junta-
mente com a distribuição de papel. 

GSE apresenta
solução para
controle de

tintas 
A GSE, empresa holan-

desa que possui parceria
no Brasil com a Starlaser,
está disponibilizando no
Brasil toda sua linha de sis-
temas de controle de tinta,
com destaque para uma
das tecnologias mais re-
centes e flexíveis, a Color-
sat Switch, uma solução
desenvolvida para im-
pressão de etiquetas e pro-
cessos de banda estreita
que oferece design modu-
lar e fácil operação.

Impressora LED de passagem única a jato de tinta para etiquetas

da Jetrion e o novo Productivity Suite para embalagem
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EFI com a
fusão da

Corrugated
Technologies

Inc. 
A Electronics For Imaging,

Inc. (EFI) anunciou a união da
Corrugated Technologies Inc.
(CTI) à sua unidade de negó-
cios de software de produtivi-
dade. A CTI, fornecedora líder
de software de execução de
produção para o segmento de
embalagens corrugadas, re-
centemente passou a ofere-
cer recursos empresariais e
de gerenciamento, criando
ofertas líderes de software pa-
ra alimentadores e fábricas de
papel, além de caixas de pa-
pel completamente corruga-
do.  

O Enterprise Packaging
Productivity Suite da EFI é a
oferta completa de software
de produção que lidera o mer-
cado de embalagens mundial-
mente nos segmentos de cai-
xas dobráveis, etiquetas e ró-
tulos e embalagens flexíveis.
A adição da tecnologia e ex-
periência da CTI fortalecerá
ainda mais a oferta de softwa-
re da EFI para embalagens
corrugadas, o que ajudará as
duas empresas a acelerar o
processo de adoção de tecno-
logias digitais.

A CTI fará parte da unida-
de de negócios de software
de produtividade da EFI, unin-
do-se ao portfólio de MIS,
Web-to-Print, produtos de va-
lor agregado e serviços de
consultoria empresarial. Com
sede em San Diego, na Ca-
lifórnia, a CTI leva à EFI mais
de três décadas de experiên-
cia global, com operações nos
Estados Unidos, América Lati-
na e Europa.

X-Rite lança nova versão do ColorCert
A X-Rite e sua subsidiária, a Pantone LLC, anunciou o

lançamento da nova versão do ColorCert:X-Rite Edition,
uma solução de gerenciamento de especificações de co-
res que oferece aos proprietários de marcas, gráficas e
convertedores uma forma eficaz de intercambiar infor-
mações sobre cores em tempo real. 

O ColorCert é uma solução modular para workflows de
cores que foi desenvolvida para otimizar a produtividade e
qualidade, permitindo criar especificações de cores e me-
dir o desempenho de acordo com essas especificações,
mediante um método de cálculo bastante simples. 

A solução oferece, ainda, um controle estatístico de
processos em tempo real, o qual permite definir e contro-
lar a qualidade de cor e compartilhar esses dados. 

A Kodak, em parceria com a Dispapeles,
seu parceiro local, participou de 10 a 13 de
novembro da Andina-Pack 2015, feria reali-
zada em Bogotá, Colômbia, e na qual a em-
presa mostrou, pela primeira vez para o
mercado de flexo colombiano, a tecnologia
NX advantage, que passa a fazer parte de
sua suíte de produtos Kodak Flexcel NX. 

Desenvolvido ao longo de dois anos, o
NX advantage inclui avançadas opções de
retículas KODAK DIGICAP NX, que revolu-
cionam o processo de transferência de tinta
na impressão flexográfica. As chapas

FLEXCEL NX com nova tecnologia de re-
vestimento de superfície pode, agora, ser
usada nas mais diferenciadas condições de
impressão, incluindo aplicações com cores
especiais em filme, reduzindo o consumo
de tinta com notório ganho no aspecto vi-
sual dos produtos. 

O time de especialistas da Kodak
também apresentou, ao lado de clientes, di-
ferentes casos de sucesso no segmento fle-
xográfico, ilustrando como a nova tecnolo-
gia Kodak pode auxiliar o mercado a se tor-
nar mais competitivo.

N
o último dia 27 de
outubro, a Starla-
ser, em parceria
com a Hybrid

Software, realizou o se-
minário Produtividade, oti-
mização e gestão de mar-

cas no segmento de rótu-
los e embalagens.

O evento, que também
contou com a participação
da Projeto Pack e Zanatto
Soluções Gráficas, acon-
teceu no auditório do Se-

nai Barueri e trouxe uma
programação focada no
segmento de rótulos e
embalagens, incluindo de-
safios, demandas, tecno-
logias e inovações para o
setor.

Kodak e Dispapeles mostram tecnologia
NX advantage na Andina-Pack 2015 

Desafios do segmento de
etiquetas e embalagens
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H
oje em
dia,  as
d i f e -
r e n ç a s

entre os seus pro-
dutos e os produ-
tos dos seus com-
petidores são
muito pequenas;
passamos da
carência de ofer-
tas à saturação e
por tal razão as
empresas vivem
mergulhadas  em
grandes questio-
namentos: como
atrair um público  que está
constantemente bombardea-
do de ofertas? Como   atingir
um mercado composto por se-
tores  muito diferentes e com
necessidades desiguais? Co-
mo satisfazer as necessida-
des de um público cada vez
mais informado e exigente? 

A solução está em ofere-
cer algo que tenha personali-
dade; em dar informação con-
sistente e valiosa que seja ca-
paz de atrair o público até a
empresa e ganar a sua lealda-
de; em não vender tão somen-
te um produto , mas benefí-
cios e emoções ; em informar
e ajudar a esse público objeti-
vo mais  além do que ele pede
e conseguir converte-lo em
cliente. Desta forma, estabele-
cer vínculos  emocionais sóli-
dos e duradouros  para que os
clientes  sintam a marca como
algo próprio e para que ten-
ham a necessidade de fazer
parte dela.

Devemos esquecer  de
querer atingir a todos com a
mesma mensagem, pois o pú-
blico tem que se sentir escuta-
do,  sentir-se  único e valoriza-
do e não se sentir parte de
uma massa sem sentido; de-
vemos conhece-lo bem e falar
a mesma linguagem que ele
para nos adiantarmos aos

seus comporta-
mentos; temos
que criar idéias
que o leve a viver
sensações; a vi-
ver experiências
que o deixe satis-
feito e que consi-
ga que a sua
marca ocupe um
lugar em sua
mente. 

Uma vez que
se consiga dar
resposta a todas
estas perguntas é
quando se chega

a entender a importância que
tem realizar corretamente
uma campanha de marketing.
Do seu bom planejamento e
execução dependerá o cum-
primento dos objetivos a se-
rem atingidos e o seu êxito. 

FIXAR OBJETIVOS PARA

DESENVOLVER A ESTRATÉGIA DA

CAMPANHA

A solução para atingir o
êxito desejado  é terem claros
os objetivos no início de todo o
processo. O primeiro é saber
o que se quer; se se trata de
dar a conhecer nosso produto
ou serviço,  de fidelizar nossos
clientes ou buscar  perspecti-
vas ,  mudar a imagem negati-
va de um serviço mau presta-
do, etc. 

Para isso, devemos pos-
suir informações chaves e
completas de:

- da empresa: ver qual é
sua força, detectar qual é  a
sua fraqueza .

- produto ou serviço: van-
tagens, características, o que
o diferencia dos demais pro-
dutos ou serviços similares
que existem no mercado, o
que o faz único.

- público objetivo: temos
que analisá-lo  e segmentá-lo
em grupos com característi-
cas e necessidades similares,

saber o que querem, onde en-
contrá-los, como e em que
momento desejam que nos
comuniquemos com eles,
...de que forma podemos  fa-
zer a diferença  já que ofere-
cemos produtos feitos sob
medida, produtos que satis-
façam suas necessidades e
superem suas expectativas. 

- a concorrência : temos
que definir que tipo de con-
corrência enfrentamos; se é
de outra empresa ou grupo de
empresas, saber o que ofere-
cem, quais são suas fraque-
zas, qual é sua proposta de
valor, número de empresas
competidoras ou sua locali-
zação geográfica; se é de ou-
tro produto ou serviço que
possa substituir o nosso; de-
vemos analisar a cor, o ta-
manho, a freqüência com que
aparece no mercado, todas e
cada uma de suas caracterís-
ticas e prestações para conse-
guir marcar a diferença com
nosso produto, porque a con-
corrência geralmente se con-
centra principalmente na re-
ação que  há entre qualidade
e preço.

ANALISAR E SEGMENTAR

OS DADOS

Uma vez que sabemos a
meta que queremos alcançar,
temos que verificar quais são
os dados que necessitamos,
fazer uma segmentação deles
e criar perfis dos clientes e
prospectos sobre a base da
dados que temos à nossa dis-
posição.  

Os departamentos de mar-
keting manejam grandes ba-
ses de dados com muitas in-
formações,  provenientes de
vários canais, que na maioria
dos casos é valiosíssima  e
em outros acaba por ser um
estorvo. Para evitar esta si-
tuação e poder levar à cabo a
análise dos dados , é ne-

cessário fazer uso de um sis-
tema de gestão de dados es-
pecializado e eficiente , que
realize a limpeza, otimização,
integração, enriquecimento e
consolidação de nossos  da-
dos  em um só registro, con-
seguindo uma visão única. A
primeira conseqüência desta
ação é a economia dos custos
obtidos, que se traduz em
oportunidades para aumentar
o valor do nosso projeto.

Portanto, nossa prioridade
deve ser a   de conseguir a
máxima quantidade de dados
possíveis, isso sem perder de
vista que não são simples-
mente os dados o que  mais
importam, mas as infor-
mações que podemos tirar de-
les é que fará a grande dife-
rença. 

Este será nosso ponto de
partida, porque  dados  de má
qualidade farão com que fra-
cassem  as estratégias que
objetivamos e teremos perdi-
do nosso tempo, recursos e
dinheiro, inclusive, em algum
momento,  teremos chegado a
atrapalhar os projetos e até
mesmo nossos clientes. Por
exemplo, quem de nós não
termina sendo incomodado
quando em um mesmo dia re-
cebemos várias chamadas de
nossa operadora de telefonia
oferecendo-nos  um serviço
que já temos contratado com
elas ? Ou se não temos con-
tratado um seguro com uma
determinada seguradora   e
recebemos não uma, nem
duas, se não três chamadas
na mesma semana desta
mesma companhia nos ofere-
cendo o mesmo serviço? Não
chegamos a pensar que se
tem esta falta de controle em
suas bases de dados, como
poderão me oferecer um ser-
viço ótimo e como vão saber
que é o que realmente tenho
contratado com eles

As chaves para uma campanha de marketing de sucesso

Lucy López

Responsável de
Marketing

DEYDE Qualidade de
dados

www.deyde.es



LLaa  PPrreennssaa

software
marketing

15

Otimizar experiência de
compra através do celular

São cada vez mais numerosos os usuários que efetuam
suas compras a partir de celulares, e, como consequência,
as realiza online. De outro lado, as empresas têm que se
adaptar a esse cenário. Por isso, é necessário que lojas on-
line disponham de uma versão responsiva para dispositivos
móveis com interface mais otimizada possível para facilitar a
experiência de compra do usuário. 

São cinco os conselhos que podemos deixar sobre a ex-
periência de compra em lojas online:

1) Ir ao ponto: devemos ser diretos e assertivos, permi-
tindo ao cliente encontrar logo o que procura e efetuar a
compra. Isso vale também para as lojas online em layouts
responsivos para celulares. Normalmente, esse tipo de
usuário procura respostas rápidas para suas perguntas e
sobre produtos. 

2) Mudança de Canal Flexível: por melhor que seja a
versão para dispositivos móveis, sempre haverá usuários
que procurarão informações que não aparecem na página
do produto. Por isso, é importante integrar um link que re-
meta a um site na internet que traga informações mais am-
plas, dando ao usuário a liberdade de escolher o produto
que deseja, e, também, usufruir de uma melhor experiência. 

3) Excluir os chamados "assassinos de conversão": os
formulários que possuem um formato cansativo podem se
tornar "assassinos de conversão", especialmente quando se
realiza uma compra em um celular ou tablet. Para evitar ser
abandonado pelo cliente, é importante ajudar o usuário a
responder rapidamente as questões, pontuando estritamen-
te o que é necessário. 

4) Otimizar o tempo de carregamento: minimizando as
páginas e os arquivos Java, e utilizando uma ferramenta de
compressão, pode-se reduzir o tamanho das imagens sem
que se perda qualidade. 

5) Integrar ícones de tela no dispositivo móvel: é essen-
cial a instalação de um ícone de página principal do disposi-
tivo para que o comprador acesse, em um clique, a loja on-
line. 

As campanhas standar
que servem para qualquer
produto ou para qualquer pú-
blico não funcionarão corre-
tamente e, sobretudo, porque
neste  mesmo momento con-
tamos com um público cada
vez mais especializado e exi-
gente, por esta razão sempre
devemos personalizar nos-
sos produtos e serviços e
adaptá-los o melhor possível
às exigências de cada pes-
soa.   

É este o momento de
plantarmos? Como podemos
tornar isso possível? A res-
posta , a teremos com as
análises e o  processamento
dos dados que dispomos.
Apesar de sermos todos dife-
rentes, é possível que nos
segmentem por característi-
cas comuns: idade, sexo, lo-
calização geográfica, nível
econômico, gostos, escolari-
dade...e,  se somos empresa,
podemos ser classificados
entre outras por setor, núme-
ro de empregados, locali-
zação geográfica ou fatura-
mento. 

Teremos ao nosso alcan-
ce  uma amostra dos dados
diariamente; por exemplo, no
momento em que sai um no-
vo modelo de  telefone celu-
lar no mercado, neste mesmo
momento podemos encontrá-
lo em várias cores dispostas
a adaptar-se aos nossos gos-
tos e necessidades; ou quan-
do queremos comprar um
computador, encontrar equi-
pamentos  que oferecem as
mesmas opções, mas que
variam de tamanho, peso e
cor; ou , sem a necessidade
de termos exemplos tão so-
fisticados, quando temos fo-
me e decidimos comprar algo
tão simples como  embutidos
no supermercado ou em um
pequeno estabelecimento ao
lado de nossa casa, o que
encontramos? Uma geladeira
lotada de produtos com o
mesmo nome, mas com ca-

racterísticas diferentes,  uns
com sal, outros com  pouca
gordura, outros sem lactose,
frescos ou curados, e não so-
mente de uma determinada
marca, mas de várias.

É ai   onde entra um papel
importantíssimo na  estraté-
gia de marketing : temos que
chegar ao consumidor estu-
dando  todas e cada uma de
suas necessidades e gostos;
e com estas análises conse-
guirmos a resposta esperada
da parte deles. Isto é o que
faria a nossa campanha ser
rentável e exitosa. 

DEFINIR UMA ESTRATÉGIA DE

COMUNICAÇÃO

Depois de analisar os da-
dos que temos, sabemos o
que dizer, a qual setor nos di-
rigir, em que época o faremos
e com quais investimentos
contamos. Portanto, é o mo-
mento de se  saber onde e de
fazer uma valoração  de to-
dos os suportes e meios tan-
to off line como on line que
vamos utilizar  e adaptar a
mensagem central de nossa
campanha a cada um deles
para chegar à audiência que
nos interessa.

ANALISAR OS RESULTADOS

Apesar de pensarmos
que temos todas as ações
controladas, são muitos os
fatores que podem influenciar
nos resultados de uma cam-
panha de marketing, por esta
razão, devemos revisar cada
um deles e averiguar porque
algumas ações funcionaram
e outras não; isto ajudará a
que nossas próximas cam-
panhas sejam mais fortes e
exitosas. 

O que temos que ter em
conta é que se não somos
capazes de interpretar e de-
purar toda a informação que
possuímos  nas bases de da-
dos, ficaremos obsoletos e
passaremos a ser um a mais
na busca pelo êxito.
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Há menos de 2 anos
atuando no mercado de Co-
municação Visual, a Colmeia
Print, situada no bairro da Mo-
oca em São Paulo, vem se
destacando pelo know-how de
seus 3 sócios advindos do
segmento gráfico; Sinval Ro-
drigues, Alessandro Kassai e
Marcos Bulzico.

Hoje a empresa conta com
uma carteira relevante de
clientes ativos e mais de 25
funcionários, priorizando sem-
pre o atendimento diferencia-
do alinhado a alta tecnologia.

Em busca de novas tecno-
logias para oferecer ainda
mais produtos e serviços dife-
renciados, a Colmeia Print de-
cidiu investir em 2 máquinas
Agfa :Anapurna M2050 e 2
mesas de corte para potencia-
lizar a estrutura do parque
gráfico.

A :Anapurna M2050 é
uma solução híbrida de tec-
nologia UV que permite tra-
balhar com diversos substra-
tos rígidos e flexíveis com
até 6 cores e branco, reso-
lução de até 1440 dpi.

A tinta à base de
pigmentos, concebida
para os padrões da

indústria têxtil
Kiian Digital escolhe a ITMA para

lançar a Digistar K-Choice, a nova tin-
ta à base de pigmento para cabeças
de impressão Kyocera. 

As cores diretas da Digistar K-
Choice proporcionam uma gama de
cores vasta, permitindo uma repro-
dução fiel das  cores da moda. Além
disso, a capacidade de impressão da
Digistar K-Choice prolonga a vida útil
da cabeça de impressão e ainda opti-
miza o desempenho de impressão. 

A Durst está anunciando a criação
de um banco de dados online com
mais de 1500 tipos de mídia testadas e
indicadas para usuários dos sistemas
Rho com arquitetura rolo a rolo, uma
das principais linhas de produto da
companhia em todo o mundo.

Com mais de 600 instalações, es-
ses sistemas de impressão criaram
novos padrões de qualidade, produti-
vidade e confiabilidade. Até então,

usuários dos sistemas Rho rolo a rolo
podiam não somente explorar os be-
nefícios da junção hardware e softwa-
re do equipamento, como também en-
viar seus materiais de impressão para
testes no Durst Demo Center, em Bri-
xen, e obter, como retorno, parâme-
tros otimizados de aplicação para con-
figuração de seu equipamento. Como
resultado, hoje, a Durst possui mais
de 1500 de mídias já testadas - um

know how construído ao longo dos
anos. A novidade é que todo esse
conteúdo foi digitalizado para estar
disponível na Web. Ou seja, os clien-
tes já Durst podem acessar o banco
de dados via web browser através da
internet, selecionando o produto de
acordo com o fabricante, tipo de mí-
dia, área de aplicação, e realizar o
download dos dados por meio de um
arquivo PDF. 

Colmeia Print, uma empresa de tecnologia 
de vanguarda com soluções Agfa

Banco de dados na internet para sistemas de impressão rolo a rolo

A Durst anunciou o
lançamento da nova
família de impressoras
digitais inkjet UV Alpha
durante a ITMA 2015,
evento que aconteceu
em Milão de 12 a 19 de
novembro. 

A nova geração de
equipamentos oferece al-
ta performance para pro-
dução de mídias têxteis,
e suporta a inovadora tin-
ta pigmentada Durst es-
pecialmente para apli-
cações em tecidos. 

Os visitantes pude-
ram conferir de perto no
stand da Durst (C103,
pavilhão 8) os modelos
Alpha 330 e Alpha 180
TR, que englobam equi-
pamentos com largura de
190 a 330 cm, os quais
podem ser configurados
em padrão até 8 cores e
com 64 cabeças de im-
pressão de resolução na-
tiva de 600 dpi. Contam
com velocidade de até
460 metros lineares/hora,
o que permite competir

diretamente com os pro-
cessos convencionais
analógicos. 

O modelo Alpha 330 é
indicado a processos in-
dustriais e impressão de
tecidos voltados ao uso
em objetos de decoração
e sinalização. Já a Alpha
180 TR é indicada para
aplicações "transfer prin-
ting" utilizando tecnologia
dye sublimation para teci-
dos confeccionados com
misturas de tipos de po-
liéster.

Durst apresenta a nova família 
Alpha na ITMA 2015
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Sean Smyt

O
s que somos pais,
conhecemos perfei-
tamente a pergunta:
“já chegamos?". E

também a resposta:“ falta um
pouco". Tenho dedicado toda a
minha vida profissional às tec-
nologias de impressão e tenho
escutado esta pergunta duran-
te anos. No caso da tecnologia
inkjet este tema é recorrente e
ainda não chegamos lá, mas
estamos muito perto. 

MAIS PERTO DO DESTINO

Alguns provedores de im-
pressão já chegaram. Um
bom exemplo deles é REAL
Digital International, com sede
no sul de Londres. A empresa
foi fundada em, 2004, conven-
cida de que a produção da pu-
blicidade direta e o material
transacional podia melhorar
empregando uma solução ink-
jet flexível. Realizaram forte
investimento em instalações
seguras e um fluxo de trabal-
ho robusto com sistemas de
acabados para cortar, dobrar,
intercalar e inserir praticamen-
te qualquer impresso. Inventa-
ram a impressão inkjet de bo-
binas de cor dupla face com
650 mm de largura, montando
um par de máquinas inkjet de
uma passada em um sistema
de transporte flexível. Além
disso, a REAL Digital Interna-
tional desenvolveu novos ver-
nizes de papel para obter uma
qualidade aceitável para as
marcas de primeira linha na
impressão de correio e revis-
tas personalizadas. A empre-
sa demonstrou sua crença,
colhendo muitos prêmios - in-
cluindo o prêmio PrintWeek
Company of the Year - e in-
ventando novos modelos de
negócio à medida que o mer-
cado amadurecia. Souberam
identificar o potencial da tec-
nologia inkjet e apostaram ne-

la, ganhando dinheiro com o
seu processo.

A viagem da REAL Digital
continua com a atualização de
um par de linhas de impressão
dupla face Screen Jet520 em
2014, mas não termina ai. Se-
guem atentos à tecnologia pa-
ra conhecer o que lhes depara
o futuro. David Laybourne, di-
retor executivo da REAL Digital
International comenta: “A tec-
nologia Inkjet, nos proporcio-
nou a flexibilidade que neces-
sitávamos para oferecer so-
luções capazes de responder à
demanda latente de nossos
clientes e gerar novas deman-
das nas áreas nas quais temos
visto novas oportunidades. A
tecnologia segue evoluindo, e
as tintas atuais são mais flexí-
veis, com uma gama de cores
mais ampla, o que reduz a ne-
cessidade de empregar supor-
tes especiais e, por sua vez,
melhora a produtividade“.

CUSTOS DAS TINTAS VIÁVEIS, UM

FATO DECISIVO

A opinião de Laybourne so-
bre os modelos de preços das
tintas é muito ilustrativa. O
custo das tintas faz com que
as tiradas médias e compridas
com uma grande cobertura de
tinta resultem pouco econômi-
cas no processo Inkjet, em
comparação com a impressão
analógica. Os provedores que-
rem maximizar benefícios e

esta desconexão atrasa a
adoção da tecnologia inkjet na
impressão comercial, nas apli-
cações de editoriais e nas em-
balagens. Os impressores que
utilizam máquinas analógicas
crêem que a tinta é muito cara.
Existem distintos modelos de
fornecimento para equipamen-
tos, assistência e consumí-
veis, principalmente tintas,
mas não devemos esquecer
os líquidos de limpeza e os
materiais de reposição). Os in-
vestimentos recorrentes pelos
consumíveis são atrativos pa-
ra os provedores, mas os im-
pressores não estão acostu-
mados a eles. Compram uma
máquina offset e negociam pe-
las pranchas, tintas e o serviço
de assistência com base no
fornecimento estabelecido,
pois ainda há alguns fabrican-
tes de máquinas de impressão

que competem em este âmbi-
to. O elevado custo da tinta
distancia do processo inkjet os
clientes em potencial. 

OS MATERIAIS TAMBÉM SÃO

IMPORTANTES

Outra barreira histórica à
adoção majoritária do proces-
so Inkjet, especialmente para
aplicações de impressão co-
mercial, era a necessidade de
empregar papéis especial-
mente tratados e a incapacida-
de de imprimir de maneira efe-
tiva sobre materiais revestidos
brilhantes. A geração mais re-
cente de máquinas Inkjet está
eliminando rapidamente estas
limitações. Segundo Peter
Wolff, diretor do Commercial
Printig Group Canon EMEA:
“Com a introdução de siste-
mas mais recentes de Image
Stream, a gama de aplicações 

Inkjet: Tecnologia de vanguarda ou ciência ficção? 

Sean Smyt.
Á  medida que os

fabricantes de tinta
aceitem preços mais
viáveis, a proporção

de mercado que
podem abranger as

soluções inkjet 
somente aumentará ",

David Laybourne,
diretor executivo da

REAL Digital
International. 

Graças aos novos 
desenvolvimentos, os 

impressores comerciais tem
a oportunidade de 

combinar uma ampla gama
de aplicações em uma só

máquina digital, com
produtividade e qualidade
equiparáveis às da offset" ,

Peter Wolff, diretor da
Commercial Print Group

Canon EMEA.
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se amplia cada vez mais, com
a possibilidade de se imprimir
materiais revestidos offset pa-
ra aplicações mate, silk e bril-
ho. Com estas novas capaci-
dades, existem aplicações
adicionais como a impressão
de revistas, catálogos e outros
tipos de materiais que podem
ser feitos com tecnologia Ink-
jet  e aproveitam todas as van-
tagens enquanto a individuali-
zação e o conteúdo adaptado
ao cliente, sem custo adicional
associado aos papéis espe-
ciais para Inkjet". 

A LIDERANÇA DOS LIVROS

É importante assinalar que
os custos da produção Inkjet
são distintos dos da im-
pressão analógica. Os custos
da pré-impressão são mais
baixos, mas a tinta - e até não
muito, o papel - são mais ca-
ros, em muito casos, muito
mais caros. É dizer, a im-
pressão Inkjet de grandes tira-
das com uma grande cobertu-
ra de tinta não resulta tão
rentável, porque os impresso-
res não estão muito interessa-
dos em mudar. Sem embargo,
na produção de livros existem
muitas vantagens quando se
combina o processo Inkjet
com o acabado em linha, que
permite entregar blocos de
acabados prontos para por
em tampas e ao final na guil-
hotina. Este é o caso, sobretu-
do, dos livros monocromáti-
cos. Os editores e os impres-
sores de livros passaram de
comparar unicamente os cus-
tos da impressão para repen-
sar o custo total da fabricação,
pois que a tecnologia inkjet
permite entregar blocos dobra-
dos, paginados e colados para
por em tampas e guilhotinar
em qualquer formato ou pagi-
nação e com uma perda míni-
ma. A flexibilidade do proces-
so inkjet permite repensar a
produção de livros com vanta-
gens globais desde o ponto de
vista do custo e o serviço, de

modo que os editores podem
reduzir seu inventário e o risco
de publicação. Os livros colori-
dos seguem o mesmo camin-
ho que os monocromáticos. 

Para outros produtos, as
vantagens de mudar os pro-
cessos de fabricação para
adotar a tecnologia inkjet ainda
não estão muito claras. Os mé-
todos analógicos estabeleci-
dos tem sido minuciosamente
aperfeiçoados para minimizar
os custos e oferecer a máxima
qualidade possível. Mas a si-
tuação mudará à medida que
mais empresas instalem equi-
pamentos inkjet, descubram
suas capacidades e explorem
as novas oportunidades. Os
novos equipamentos inkjet ofe-
recem maior rendimento dos
investimentos em muitos dos
produtos impressos.

INKJET DE PRODUÇÃO: UMA

OPORTUNIDADE DE

CRESCIMENTO

Em 2015, existem muitos

de nossos usuários e, usuá-
rios com rentabilidade no pro-
cesso inkjet. A Ricoh lidera a
qualidade com a máquina de
alta velocidade Pro VC 60000
apresentada em 2014. Conta
com vários usuários pioneiros,
como a HansaPrint da Finlân-
dia, uma empresa especiali-
zada no negócio minoritário e
no setor editorial com um volu-
me de negócio de 70 milhões
de euros. Jukka Saariluoma,
diretor da Unidade de Negócio
da HansaPrint, afirma: “Antes
de experimentar a Ricoh Pro
VC 600000, não acreditava
que poderia haver uma gran-
de mudança ao passar da off-
set a inkjet. Mas a nova má-
quina me fez mudar de opi-
nião“.

O mundo da impressão
está mudando, disso não há
dúvida. Os principais analistas
prevêem um crescimento sus-
tentável dos volumes e dos
valores da impressão inkjet.
Smithers Pira sustenta que o

valor da impressão inkjet para
gráficos e embalagens tripli-
cará ou mais nos próximos 10
anos, passando de 230
milhões de euros em 2010 pa-
ra mais de 70 milhões em
2020, com uma TCAC de
12,7% entre 2015 a 2020. A
HP informa que seus clientes
tem produzido mais de 100
milhões de páginas impressas
em inkjet desde a instalação
de uma máquina deste tipo no
ano de 2009, um indicador
das tendências gerais do mer-
cado. Outros fabricantes de
máquinas inkjet também infor-
mam um rápido crescimento
dos volumes.

MUITO ALÉM DA IMPRESSÃO

TRADICIONAL

A tecnologia inkjet tem
inúmeras aplicações. Desde
a codificação, a marcação até
a impressão de endereços,
a numeração e codificação
de segurança, a impressão
de fotografias, a impressão de 

Ricoh Pro VC 600000.

Cresce rapidamente o setor têxtil.

Nossos clientes estão
assombrados com o
nível de qualidade e

flexibilidade que
oferecemos, e cada vez
migram uma parte mais
importante do trabalho
do processo offset ao

inkjet", Jukka 
Saariluoma, diretor da
Unidade de Negócios de

HansaPrint. 
�

O processo inkjet se 
converteu no processo de
decoração preferido para

cerâmicas e outros 
materiais decorativos", Jon

Harper Smith, diretor de
desenvolvimento de 
negócios da Fujifilm 

Speciality Ink Systems. 
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grande formato (em folhas sol-
tas, bobinas e híbrida), os sis-
temas de impressão planos, a
banda estreita, as formas irre-
gulares, a impressão de ban-
da larga e folhas soltas de alta
velocidade, entre muitas ou-
tras. Além da impressão e dos
gráficos tradicionais, o proces-
so inkjet tem revolucionado a
impressão  de azulejos de
cerâmicas e cresce rapida-
mente o setor têxtil e outras
aplicações de decoração in-
dustrial, desde canetas e uni-
dades de memória até vidro
arquitetônico e decoração la-
minada.

Assim, o processo inkjet
oferece oportunidades de ex-
pansão nas áreas relaciona-
das que os impressores tradi-
cionais normalmente não pen-
sariam. Paul Adriaensen, dire-
tor da RR.PP., da Agfa Grap-
hics, comenta; “Não faz muito
tempo, a tecnologia inkjet era
apresentada como alternativa
aos sistemas convencionais
por sua capacidade de ofere-
cer folhas únicas, tiradas cur-
tas e impressão personaliza-
da. Entretanto, exige-se que a
tecnologia ofereça maior velo-
cidade e maiores volumes para
substituir alguns dos sistemas
convencionais". O diretor des-
taca: “A tecnologia também
está introduzida em nova áre-
as, que  nunca haviam estado
relacionadas com o setor da
impressão. Isso gera dinâmi-
cas muito interessantes no
setor“.

A Mimaki e outros fabri-
cantes estão oferecendo ao
mercado soluções inovadoras
de inkjet digital com alta velo-
cidade e produtividade para
satisfazer às demandas do
crescente mercado têxtil. 

Do ponto de vista técnico,
o processo inkjet apresenta
uma grande vantagem com
relação a outros processos de
impressão, porque é único e
sem contato; oferece uma
grande qualidade e rendimen-

to elevado. Os avanços se
centram, principalmente, em
um melhor controle dos ca-
beçotes de impressão, melho-
res tintas e uma seleção muito
mais ampla e acessibilidade
de papéis tratados para inkjet.
Quase que diariamente são
apresentadas novas apli-
cações. Por exemplo, a Ca-
non instalou na Nigéria linhas
para imprimir cédulas eleito-
rais. 

PENSE INK

Os fabricantes de tintas in-
vestem muito dinheiro no de-
senvolvimento de novas tintas
que tenham um bom compor-
tamento nos cabeçotes e ofe-
reçam uma qualidade de im-
pressão excelente. A pesqui-
sa não é barata, mas o resul-
tado é que as tintas tem mel-
horado, com níveis de densi-
dade maiores que se tradu-
zem em uma qualidade mais
similar à da offset com uma
cobertura menor. Também
existem mais suportes que
tem um bom comportamento
no processo inkjet, que se so-

ma às melhorias na área da
gestão de cores. As tintas ink-
jet tem muitas formas de che-
gar ao mercado. Alguns fabri-
cantes de equipamentos for-
mulam e fabricam suas pró-
prias tintas; outros vendem
tintas licenciadas pelas em-
presas especializadas. Na im-
pressão inkjet de grande for-
mato básico, existem fornece-
dores de tinta independentes
que competem com os fabri-
cantes das equipes originais
(OEM). Provavelmente, esta é
a parte mais sana do mercado
para os usuários finais, já que
todos os anos são vendidas
milhares de máquinas que
consomem milhões de litros
de tintas. Mas não é este o ca-
so dos sistemas de alto rendi-
mento, em que os fornecedo-
res do equipamento somente
apenas fornece a tinta adapta-
da para otimizar o rendimento
o conjunto do sistema. Sem
embargo, existem indicadores
de que as coisas estão mu-
dando. Collins Inkjet é um fa-
bricante de tintas independen-
te que vende uma ampla ga-

ma de tintas inkjet, inovando
em muitas aplicações, incluin-
do o curado por feixes de elé-
trons.  Fabrica tintas à base de
água para muitas das máqui-
nas de uma só passada de al-
ta velocidade. Falta saber a
efetividade desta empresa e
de outras na hora de estabele-
cer-se como fornecedor de tin-
tas independente em con-
corrência - ou colaboração -
com os fabricantes dos equi-
pamentos originais.

Chris Rogers é vice-presi-
dente de vendas e marketing
da Collins. É otimista quando
afirma: “Os baixos custos dos
consumíveis promovem o
crescimento e facilitam a
adoção. Nosso modelo de
negócio é o de um fabricante
de tintas convencional.; nossa
escala de produção nos per-
mite fixar os preços  das tintas
com margens de benefícios
menores. Esta estratégia a
longo prazo tem demonstra-
do ser efetiva durante mais
de 25 anos e parece que os
fabricantes de equipamentos
originais começam a nos dar 

Quando os clientes 
vêem preços
competitivos 

para a tecnologia
inkjet mais eficiente,

resulta mais fácil 
migrar e estão 
mais dispostos
a fazer a troca",
Chris Rogers, 

vice-presidente 
de venda e marketing

da Collins. 
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razão. Se dão conta de que a
forma mais simples de au-
mentar a cota do mercado é fi-
xar um preço justo aos con-
sumíveis e nós podemos
ajudá-los". 

INKJET : NOVAS OPORTUNIDADES

DE MERCADO

A tecnologia inkjet já tem
um tempo no mercado.Na
atualidade, se investe uma
grande quantidade de dinhei-
ro no desenvolvimento de ca-
beçotes de impressão, tintas,
suportes, software de contro-
le, transporte, secado e siste-
mas de impressão chave-na-
mão. Ainda que estes investi-
mentos tenham provocado
mudanças no mundo das ar-
tes gráficas, não são nada
comparados com o que oco-
rrerá nos próximos anos. Os
mercados inkjet atuais, são,

em média, novos. À medida
que aumenta a produtividade,
o processo inkjet se torna am-
bicioso e os fornecedores bus-
cam  captar os volumes  dos
mercados de impressão
analógica para aumentar o
crescimento e oferecer so-
luções que constituem uma
concorrência direta. A produti-
vidade, a qualidade e a eco-
nomia impulsionam a tecnolo-
gia inkjet com o offset de fol-
has e a flexografia de banda
estreita, com a vista posta na
flexografia de grande formato
e o offset de bobinas. 

Se bem que alguns forne-
cedores inkjet podem ser cul-
pados de exagerar (sinto, mas
em muitos casos o fazem) é
bom ver usuários e clientes re-
clamarem pelos altos custos
gerados. Dito isso, continuare-
mos vendo melhoras na pro-

dutividade e na relação quali-
dade-preço da tecnologia ink-
jet. Estão surgindo formatos e
sistemas completamente no-
vos. No mínimo um par deles
poderá ser visto na DRUPPA,
em novos formatos e merca-
dos. Como novidade, estarão
firmemente dirigidos ao co-
ração da impressão offset e a
flexografia. A eleição de um
método de impressão muda
por um ou vários motivos: re-
duzir custos, melhorar a quali-
dade, alcançar  melhores ní-
veis de assistência ou fazer
coisas novas. A tecnologia in-
ket permite fazer quatro coi-
sas e não há dúvida de que
surgirão novas razões. Flexi-
bilidade. Agilidade. Potência.

CONHEÇA O FUTURO DA INKJET

NA DRUPPA 2016
Além dos gráficos e das

embalagens, a tecnologia ink-
jet está progredindo muito na
impressão têxtil, na cerâmica
e decoração industrial/arqui-
tetônica. Também está no no-
vo terreno da impressão 3 D,
onde o processo inkjet de-
sempenha um papel muito re-
levante. Todos estes fatores
poderão abrir novas oportuni-
dades para aquelas empresas
que sejam suficientemente in-
teligentes e valentes para ex-
plorar seu potencial e explorar
novos mercados. 

No aspecto tecnológico, o
processo inkjet é a vanguar-
da. Do ponto de vista empre-
sarial  está-se buscando re-
criar as cadeias de produção e
gerar dinheiro. E isso não tem
nada de ciência ou ficção. Vi-
site a Druppa para ver o que o
processo inkjet pode fazer por
seu negócio. 

O processo inkjet de
produção já está impulsio-
nando mudanças na
indústria da impressão,
tornando possíveis novas
aplicações e captando vo-
lumes que anteriormente
eram produzidos median-
te tecnologias analógicas,
como o offset e a flexogra-
fia. Este artigo de Sean
Smith expõe a situação do
negócio inkjet, que está
abrindo novas oportunida-
des atuais e de futuro e
mostra o que podemos esperar ver
quando a comunidade da impressão se
reunir em Dusseldorf para a Druppa
2016. Entre outras coisas, destaca os
avanços tecnológicos e os modelos de
preços, com a tinta e os suportes como
pilares fundamentais do êxito futuro do
modelo de produção inkjet. Preços de
tintas viáveis, uma maior disponibilidade
de suportes para inkjet e a capacidade

dos sistemas inkjet de nova geração de
empregar materiais offset estandar
serão fatores chave na hora de gerar vo-
lume adicional procedente do offset e da
flexografia e de permitir que a comunida-
de das artes gráficas descubra novas
aplicações e fluxos de rendimentos ba-
seados no processo inkjet. 

Este artigo expõe a experiência de
impressores que estão inovando com a

tecnologia inkjet, e, que,
em conseqüência, mudam
volumes das tecnologias
de impressão convencio-
nal ao processo digital.
Também identifica as nu-
merosas aplicações do
inkjet, desde a codificação
e a marcação até a im-
pressão de endereços, a
numeração e codificação
de segurança. A im-
pressão de fotografia, a
impressão de grande for-
mato (em folhas, bobinas

e híbrida), os sistemas de impressão pla-
nos, a banda estreita, as formas irregula-
res, a impressão de banda larga e folhas
de alta velocidade. O processo inkjet tem
revolucionado a impressão de azulejos
de cerâmica e cresce rapidamente para
o setor têxtil e outras aplicações de de-
coração industrial, desde canetas e uni-
dades de memória até vidro arquitetôni-
co e decoração laminada. 

Resumo Executivo
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Compart

N
ão há dúvidas que as
empresas de hoje
em dia e as organi-
zações de qualquer

setor estão oferecendo docu-
mentos  em formato eletrônico
tanto aos clientes quanto em
suas comunicações internas.
Os  novos canais de saída, co-
mo os dispositivos móveis e
os envios eletrônicos postais,
requerem um armazenamento
em seus sistemas de arquivo
inteligente precisamente para
que sejam enviados ou atuali-
zados no formato adequado
em cada momento. 

Um fenômeno observado
em muitas organizações é que
os documentos eletrônicos
que podem ser lidos e proces-
sados de forma automática,
primeiro se imprimem e logo
são digitalizados em ficheiros
TIF ou JPG , pois os pixels são
criados a partir dos conteúdos.
Em outras palavras, os ele-
mentos  de sua composição
inicialmente se encriptam para
depois  serem traduzidos para
o formato legível através do
reconhecimento ótico dos ca-

racteres (OCR). É um procedi-
mento complicado e supér-
fluo, pois nele se pode perder
informação im-
portante pa-
ra os pro-
cessos pos-
teriores co-
mo o arma-
zenamento.

É por is-
so que para
otimizar seu
arquivo, se-
ria muito
melhor criar
documentos
digitais des-
de o início
com o fim de
converte- los
em documentos que podem
oferecer muito mais que mera
impressão. A publicidade mul-
ticanal garante um maior rea-
lismo do  novo entorno onde -
como dissemos - os métodos
de entrega tem aumentado
consideravelmente nos últi-
mos anos. Todavía, se per-
dem importantes dados estru-
turais no caminho de saída,
independentemente do canal,
algo que já não podemos per-

mitir nos tempos atuais.
Portanto, um sistema de

output managment também
deve ser o de arquivo e é

o mais idôneo para
sua gestão. Já

vão longe os
dias em que
os documen-
tos somente
eram impres-
sos e, no mel-
hor dos casos,
podiam ser
enviados via
e-mail. Hoje
os documen-

tos assumiram
um rol de " reci-

pientes de infor-
mação" , que permitem

aos usuários realizar diferen-
tes ações que vão muito além
de sua geração e envio: po-
dem realizar processos como
a busca de dados, transações
ou disposições de arquivo
histórico  e códigos de contro-
le para otimizar os custos dos
mailings. 

Com isso, um sistema de
armazenamento baseado em
output management multica-
nal e centralizado , é a melhor

opção. Além disso, pense no
tamanho do volume de docu-
mentos  digitalizados que
cresce devido,  fundamental-
mente, ao aumento de clien-
tes e  à multicanalidade, daí a
importância da mudança e a
necessidade de ter acesso a
eles em qualquer momento e
de qualquer dispositivo. Por is-
so, otimizar o tamanho dos ar-
quivos sem perda da qualida-
de é outra de suas vantagens,
o mesmo que a possibilidade
de utilizar qualquer formato de
arquivo seja PDF, AFP,
AFPDS, PostScrip, etc.

Tampouco não se deve
esquecer o cumprimento das
disposições legais sobre o ar-
mazenamento dos documen-
tos eletrônicos,  a fim de ga-
rantir sua disponibilidade no
tempo, o qual implica uma mi-
gração que assegure o aces-
so e a reprodução em qual-
quer momento de acordo com
a legislação. Esse é o novo
projeto para os documentos
eletrônicos em relação ao seu
armazenamento e é a hora de
que as empresas e organi-
zações abordem seriamente
esta questão.

Otimização do armazenamento 
para os documentos eletrônicos 

Depois do su-
cesso da primeira
edição, a Bytes &
Types, com patrocí-
nio e apoio da  Ko-
dak, anuncia a reali-
zação do segundo
curso de Imposição
de Páginas com
Preps, que  acontecerá no dia
12 de dezembro.

Durante o curso, que
acontecerá na Casa Edu-
cação - Rua Paulistânia, 551

(200 metros do
metrô Vila Madale-
na), em São Paulo,
serão abordados os
novos recursos e
ferramentas para
imposição digital de
páginas do Kodak
Preps 7,  incluindo

parâmetros para montagem
de cadernos, imposição e re-
petição de itens, aproveita-
mento de área de impressão
(nesting), recursos de interfa-

ce, configurações de acordo
com equipamentos de acaba-
mento disponíveis, criação de
templates personalizados, en-
tre outros temas. 

O curso Imposição de Pá-
ginas com Preps será minis-
trado  das 9h às 17h e terá,
como instrutora, a especialista
em pré-impressão, publicitá-
ria, técnica em Produção Grá-
fica e designer Ana Cristina
Pedrozo Oliveira. 

Os participantes inscritos

receberão exemplares do livro
"Coleção Indústria Gráfica -
Imposição com Preps", de au-
toria da instrutora do curso e
editado também pela Bytes &
Types. Os inscritos também
contarão com condições es-
peciais para adquirir o Kodak
Preps 7, em uma oportunida-
de única e imperdível.

Mais informações sobre
inscrição podem ser acessa-
das no link http://loja.bytesty-
pes.com.br/prepsdez2015.ht
ml ou pelo e-mail cursos@by-
testypes.com.br

2ª Edição do curso de imposição digital com Preps 7
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Ecalc Software
lança apostila

"Como implementar
um processo de

vendas eficiente e
contínuo"

A Ecalc Software lançou a aposti-
la Como implementar um processo
de vendas eficiente e contínuo, um
material informativo elaborado pela
equipe de Marketing da empresa com
o objetivo de apresentar uma reflexão
sobre perfil, dificuldades, necessida-
des e importância de uma equipe de
vendas sintonizada com os objetivos
e valores corporativos e focada em
atender bem os clientes para que se
gerem um volume constante e cres-
cente de negócios. 

Todo o material é dividido em qua-
tro capítulos, sendo que, no último
número, há um espaço especial dedi-
cado a falar sobre as soluções de
gestão da empresa, entre elas, o
EasyCalc, eBI, eClient, eBackup,
eCube, ePlan e os módulos do Ex-
press. 

Os quatro números das apostilas
estão disponíveis gratuitamente em
versão digital. Os interessados po-
dem baixar o conteúdo mediante pre-
enchimento de um pequeno cadastro
online acessado via link fornecido pe-
la Ecalc. Para obter esse link, entre
em contato com a empresa:
www.ecalc.com.br / 11 4871-1340

Apresentação de nova 

bizhub PRESS C1100 
A Konica Minolta realizará, no próximo dia 26 de novembro, um Road Show em seu

DIS (Digital Image Square), em São Paulo, durante o qual será apresentada aos partici-
pantes a nova bizhub PRESS C1100, que chegará futuramente ao Brasil como nova
opção de impressão digital colorida de alta qualidade e alto volume. 

A bizhub PRESS C1100 conta com velocidade de 100 páginas/minuto, resolução de
1200x3600 dpi. Sua versatilidade permite trabalhar com diversos tipos de papel em dife-
rentes gramaturas (até 350 g/m2) sem que haja perda de produtividade. 

O Grupo VLS Print Solutions, rede
de gráficas rápidas da capital paulista
que, atualmente, conta com quatro lojas
da Grande São Paulo (Brooklin, Ibira-
puera/Paraíso, Morumbi e São Bernar-
do do Campo), e seis outsourcings (três
na USP e três na Uniso), é mais uma
empresa a se tornar cliente da platafor-

ma Konica Minolta bizhub. 
Ao todo, foram seis equipamentos

adquiridos - duas bizhub PRESS 1250P
e duas bizhub PRESS 1200P para im-
pressos monocromáticos, e duas im-
pressoras digitais coloridas bizhub
C224 -, os quais complementam o am-
plo parque gráfico do Grupo VLS. 

A Xerox está lançando novidades para sua impressora di-
gital de alto volume iGen 5. Além do padrão 5 cores, o equipa-
mento também conta com velocidade oti-
mizada e várias
opções de configu-
ração para seus
modelos iGen 5
150 (150 pági-
nas/minuto), iGen

5 120 (120 páginas/minuto) e iGen 5 90 (90 páginas/minuto). 
Já a quinta unidade de cor (opcional) aumenta a capa-

cidade de o equipamento se adaptar às aplicações
com cores especiais Pantone, além de oferece várias

ferramentas
para geren-
ciamento de
cores e work-
flow. 

Konica Minolta fica em 1º no Quality Management Level da JUSE
A Konica Minolta conquistou o primeiro lugar no oitavo Quality Management Level,

avaliação realizada pela União de Cientistas e Engenheiros Japoneses (Juse).
A empresa recebeu a classificação mais alta nas categorias "Foco no cliente" e "Ca-

pacidade de implantar bons sistemas em outras áreas da empresa". Ao todo, seis itens
foram analisados para mensurar os programas de melhoria na qualidade e atividades. 

Grupo VLS Print Solutions investe 
em seis equipamentos Konica Minolta

Nova iGen 5, da Xerox
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A Oki anunciou nova impressora LED
C931, uma impressora digital formato A3 colo-
rida que possibilita pequenas tiragens e é ide-
al para aplicações como provas de marketing
e de layout, oferecendo um baixo custo por
folha. 

Pode trabalhar com formatos que vão do
A6 até o A3 Plus em gramaturas de até 360
g/m2. 

A tecnologia Replaceable
Ink Tank System (RIPs) da
Epson recebeu o reconheci-
mento do Buyers Laboratory
LLC (BLI) como produto com
Excelência em Inovação. 

Segundo o instituto, a tec-
nologia Epson RIPs e de seus

recursos WorkForce Pro
RIPS, soluciona vários proble-
mas ligados à impressão em
escritório utilizando tinta de al-
to rendimento capazes de im-
primir até 75 mil páginas sem
necessidade de substituição
de cartuchos. 

A
HP lançou a primeira rotativa digi-
tal HP PageWide, otimizada para a
arquitetura High Definition Nozzle

(HDNA) e que incorpora novas impres-
soras rotativas inkjet de 42 polegadas
nos modelos T480 HD e T470 HD. Sua
velocidade pode atingir até 122 me-
tros/minuto. 

As novas soluções HP PageWide
Web Press abrem novas oportunidades
para aplicações em escala industrial pa-
ra segmentos editorial, malas diretas e
impressos comerciais. 

PRISMAprepare 6.2, da Canon
A Canon anunciou o lançamento do software de gerenciamento de work-

flow PRISMAprepare 6.2, uma versão atualizada que permite agilizar o pro-
cesso de preparação de arquivos para impressão, incluindo a composição da
produção. Dessa forma, ajuda tanto gráficos como departamentos internos, a
reduzirem os tempos gerais de produção, ampliarem suas capacidades, po-
tencializarem a produtividade e reduzirem custos operacionais. 

Impressoras 
rotativas PageWide, da HP

Premiada tecnologia de substituição
de tinta da Epson

Impressoras LED da Oki
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A Agfa Graphics apresen-
tou as suas novidades duran-
te a World Publishing Expo
2015, de 5 a 7 de outubro em
Hamburgo, Alemanha. 

A Attiro VHS é baseada
no conceito de cascata. Com
velocidade de produção de
chapas de até 3m/min, a Atti-
ro VHS lida facilmente com
chapas de CtPs processando
até 400 chapas por hora, co-
mo a mais nova Advantage
N-TR VHS da Agfa.

Desde 2011, quando a
Agfa Graphics lançou a cha-
pa N94VCF, mais de 70%
dos clientes de jornal da Ag-

fa Graphics realizaram a
mudança para a tecnologia
de chapa sem químicos. A

Attiro VHS apresentada na
World Publishing Expo 2015
e estará disponível no início

de 2016.
No início do ano foi apre-

sentada a nova Advantage N
TR VHS para o mercado de
jornal de alto volume. 

Na Advantage N-DL e TR
(máximo de 300 chapas por
hora), a nova configuração
FlexTray permite carregar até
1,5 mil chapas simples de um
formato. Já para a faixa de
velocidade Advantage N-TR
HS e VHS (350 e 400 chapas
por hora), pode ser instalado
um FlexTray normal e um adi-
cional para 100 chapas sim-
ples, chegando a um total de
1,6 mil chapas.

O software de workflow
para jornais Arkitex Produc-
tion, está com uma nova
atualização que foi mostrada
ao público na WPE (World
Publishing Expo) e será dis-
ponibilizada ao usuário no
início de 2016.

Com sua interface de
usuário integrada, o Arkitex
Production da Agfa Graphics

mantém todos os departa-
mentos informados sobre as

operações e seu status, ofe-
recendo rápido tempo de res-

posta e produtividade au-
mentada. Baseado em
HTML5, o Arkitex Production
pode ser acessado, com total
controle, de qualquer plata-
forma computacional que su-
porta um browser. Como sua
nova interface é fácil de usar,
os operadores podem trabal-
har após um mínimo de trei-
namento.

D
e 25 a 27 de outubro
aconteceu na cida-
de de Medellín
(Colômbia) a Reu-

nião e Seminário Anual da
Associação Técnica dos Diá-
rios Latino-americanos
(ATDL), a qual reuniu impor-
tantes diretores dos meios de
impressão da América Latina
e executivos especialistas de
cada um dos fornecedores de
soluções para o segmento
editorial; compartilhando ex-
periências, melhores práti-
cas, tendências,  desafios e
novidades, para uma indús-
tria em constante evolução, a
qual demanda processos de
produção cada vez mais oti-

mizados, sustentáveis e no-
vas aplicações para continuar
sendo competitivos.

Durante a ATDL 2015 a
Kodak reafirmou mais uma
vez o seu compromisso com
o desenvolvimento de so-
luções sustentáveis para aju-
dar aos impressores a reduzir
o impacto ambiental ao mes-
mo tempo que reduzem seus
custos de produção.

Para entregar uma pro-
posta de valor completa du-
rante a ATDL 2015, a Kodak
se fez presente através AS
apresentações de dois impor-
tantes clientes do setor edito-
rial: “La Mañana” de Neu-
quén (LM Neuquén), jornal

argentino da província de
Neuquén, e “El Mundo”, um
dos mais importantes jornais
da Espanha, representando
por sua casa editora Grupo
Unidad Editorial; eles com-
partilharam com a plateia mo-
delos de negócios suporta-
dos pela tecnologia de ca-
beçotes digitais de impressão
de dados variáveis Kodak
Prosper S-SERIES.

LM Neuquén compartil-
hou com os participantes da
ATDL 2015, o positivo impac-
to que teve através da ex-
pansão da sua oferta de pu-
blicidade diferenciada, mel-
horando vendas e a rastrea-
bil idade de seus jornais

através de aplicações de im-
pressão, com a tecnologia
dos cabeçotes de impressão
híbrida dados variáveis Ko-
dak Prosper S20.El Grupo
Unidad Editorial, é pioneiro
na Espanha em oferecer um
jornal no qual as mudanças
no cabeçalho estão incluídas
em uma reportagem de capa
e promoções, sem ter de pa-
rar a impressora (nas cinco
edições impressas) através
da instalação dos cabeçotes
de impressão digital de dados
variáveis Kodak Prosper. 

Em 2016, o Seminário e
Reunião da ATDL acontecerá
em Lima, Peru.

Conferência da ATDL 2015

Agfa anuncia nova versão do software Arkitex

Agfa apresenta novidades na World Publishing Expo
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N
a última terça-feira
(6), foi realizada a
primeira etapa do
FESPA Brasil Fó-

rum, em São Paulo. Com pa-
lestrantes especialistas do
setor de impressão, os profis-
sionais presentes adquiriram
um aprendizado único, com
rico conteúdo que uniu
gestão, tecnologia e dados
exclusivos do mercado.

O evento teve início com o
diretor da FESPA Brasil, Ale-
xandre Keese, explicando a
parceria entre APS Feiras e
FESPA e o programa de rein-
vestimento no mercado. Kee-
se apresentou números do
FESPA Print Census, pesqui-
sa global realizada em parce-
ria com a InfoTrends e que te-
ve expressiva participação do
Brasil. Os números exclusi-
vos refletem as tendências
vistas no atual mercado de
impressão.

Os dados ilustram rele-
vantes tendências dentro do

setor: o otimismo do merca-
do, em especial em relação
ao seu próprio negócio; o en-
tendimento de que a indústria
de impressão é também uma
indústria de serviços, ou seja,
é preciso ir além de oferecer
o produto: é preciso oferecer
soluções ao cliente; o aumen-
to da demanda em materiais
customizados, com menores
tiragens; o crescimento de
segmentos como impressão
digital - em especial na área
têxtil - e a sinalização digital,
que pode conviver em har-

monia com sinalização im-
pressa.

FESPA BRASIL FÓRUM

PERCORRE O PAÍS

A iniciativa passou ou pas-
sa por mais cidades: no Senai
Rio de Janeiro (RJ); Recife
(PE); Curitiba (PR) no Sigep
Paraná; Blumenau (SC) no
dia 17 de novembro; a última
etapa será em Brasília, dia 24
de novembro, no Sindigraf-
DF. Ao final, dentro da FESPA
Brasil 2016, de 6 a 9 de abril,
ocorre o 1º Encontro Nacional,

que fará um balanço de tudo
que foi abordado.

A iniciativa acontece
graças ao programa de rein-
vestimento da FESPA, cha-
mado de "Profit for Purpose",
ou seja, "Lucro com Propósi-
to". O reinvestimento é volta-
do para projetos que visam
educar e desenvolver as téc-
nicas do profissional de im-
pressão, em um grande en-
contro de toda a comunidade,
que poderá trocar ideias so-
bre mercado, tendências,
produtos e muito mais.

FESPA Brasil Fórum leva conhecimento
completo ao profissional de impressão



A
SPGPrints irá lançar,
na ITMA Milão 2015,
sua próxima geração
de impressora têxtil

digital, a PIKE, que possui um
novo sistema de impressão
para elevados volumes de
produção, capaz de imprimir
13 milhões de metros lineares
por ano. A feira, que é conhe-

cida como uma das melhores
em maquinários e equipamen-
tos para a indústria têxtil des-
de 1951, será realizada de 12
a 19 de novembro, na Fiera
Milano Rho Strada Statale del
Sempione, 28 20017, das 10h
às 19h.

Durante a feira, aconte-
cerão demonstrações regula-

res on-
de os visitantes po-

derão acompanhar o desem-
penho na configuração
padrão da PIKE. A primeira
impressora PIKE é um equi-
pamento com 6 cores no qual
cada cor é representada por

u m a
barra de im-

pressão Archer, contendo 43
cabeças de impressão, com
uma largura de impressão de
1.850m. A barra de impressão
tem uma resolução de
1200x1200dpi, tamanhos va-
riáveis de gota entre 2pl para
10pl e uma frequência de jate-
amento de 32kHz. 

A FIX Impressoras estará na FES-
PA Brasil 2016 demonstrando suas so-
luções de impressão digital. 

A FIX trabalha com plotters Mimaki e
Miyakoshi, atendendo o mercado têxtil
desde as empresas menores até as
maiores. Atua em todo o território nacio-
nal e foi responsável pelo fornecimento
da maioria dos equipamentos de Santa
Catarina e Americana (interior de São
Paulo). 

A FESPA Brasil 2016 acontece de 6
a 9 de abril de 2016 no Pavilhão Branco

do Expo Center Norte, em São Paulo, e
apresenta o melhor em comunicação
visual, sinalização, grandes formatos,
estamparia digital, decoração de inte-
riores e muito mais.

Ela acontece paralelamente com a
ExpoPrint Digital, evento focado em
soluções de impressão digital - como
baixas tiragens, dados variáveis e soft-
wares - e a Brasil Label, focada no
segmento de rótulos e etiquetas. Infor-
mações no site: 

www.fespabrasil.com.br.

A VinilSul es-
tará presente na
FESPA Brasil
2016, de 6 a 9
de abril, apre-
sentando suas
soluções para
os mais diversos
mercados den-
tro do mundo da
impressão. A empresa desta-
ca o período em que a feira é
realizada e o público de quali-
dade como diferenciais da
FESPA Brasil.

A VinilSul possui diversas
soluções em iluminação LED,
impressão digital solvente,
UV e sublimática, ferramen-
tas para a criação de letreiros,
fachadas e PDV, além de
uma gama gigantesca de
substratos rígidos e flexíveis,
que atendem todo o tipo de
projeto e agrada a todos os
gostos. 

A FESPA Brasil 2016 irá

mostrar soluções de im-
pressão voltadas para a de-
coração. 

Reconhecida no âmbito
nacional e internacional, a Vi-
nilSul atualmente é composta
por sete unidades localizadas
estrategicamente a fim de
atender a todo o Brasil,
através de uma estrutura ade-
quada de armazenagem, fro-
ta própria, mais de 2 mil pro-
dutos e uma equipe especiali-
zada e pronta para atender os
mercados de Comunicação
Visual, Segurança Viária e
Pessoal e Sublimação.

A Agfa Graphics trouxe
para casa sua "Tríplice Co-
roa" na área de impressão ao
vencer três "Product of the
Year" na SGIA Expo. A nova
Anapurna M2540i e a Jeti Mi-
ra venceram em suas cate-
gorias UV Flatbed, enquanto

a Jeti Tauro venceu na cate-
goria Produção em Alto Volu-
me Flatbed/Híbrida UV. A
competição reconhece os
mais recentes equipamentos
e suprimentos que estão no
mercado e que estão fazen-
do a indústria avançar.

SPGPrints lançará a PIKE
durante a Feira ITMA em Milão

Linha UV da Agfa Graphics vence
Product of the Year na SGIA

VinilSul estará na FESPA Brasil 2016 

FIX
Impressoras
estará na
FESPA
Brasil 2016
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A
diretora da APS Feiras &
Eventos, Sandra Keese, é
agora Certified in Exhibi-
tion Management (CEM).

A executiva completou o CEM Le-
arning Program e conquistou a im-
portante certificação, que reforça o
compromisso da organização em
estar sempre buscando aprendi-
zado para atender seus clientes

com excelência.
A designação CEM é um re-

conhecimento global que demons-
tra o mais alto nível profissional na
área de gerenciamento de feiras e
eventos. Foi criado em 1975 para
aumentar os padrões profissionais
na indústria. Apenas cerca de 2,3
mil profissionais fazem parte do
seleto grupo de certificados.

O Programa de Aprendizagem
& Certificação CEM estabelece
uma marca profissional de ex-
celência ao elevar conhecimento e
qualificar o profissional, apresen-
tando padrões e práticas interna-
cionais, além de se apresentar
também como uma oportunidade
de compartilhamento de ideias e
referências sobre o setor.

Brasil Signage Expo ganha força com
consultor Waltely Longo

A FIX A Brasil Signage Expo anuncia Waltely
Longo, profissional que durante décadas dirigiu al-
gumas das mais importantes agências de propa-
ganda do país e um dos grandes responsáveis pe-
la implementação e expansão do Digital Signage
no Brasil, como o consultor estratégico da feira
considerada a mais importante do segmento de si-
nalização digital da América Latina.

O profissional, atualmente à frente da PROOH,
empresa de consultoria especializada no segmen-
to de Mídia Out of Home, está desde o mês de jul-
ho colaborando estrategicamente com a Brasil Signage Expo no desenvolvi-
mento de projetos focando sempre a prestação de um serviço de excelência
ao expositor e visitante, buscando a identificação das grandes oportunidades
de expansão e fortalecendo as estratégias de atuação no setor. Waltely pos-
sui um conhecimento profundo e especializado no setor de Mídia Out of Ho-
me, sendo um dos fundadores e o primeiro presidente - e depois reeleito - da
ABMOOH (entidade que na origem chamava-se ABDOH).

BRASIL SIGNAGE EXPO

A Brasil Signage Expo é a primeira feira voltada exclusivamente aos seto-
res de digital signage, digital out of home e TVs corporativas da América Lati-
na. A edição 2016 acontece nos dias 14 e 15 de setembro no Pavilhão Ama-
relo do Expo Center Norte, em São Paulo. 
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Lázaro Ramos

Novo Consultor de Vendas para Minas Gerais

A Agfa Graphics do Brasil anuncia seu novo Consultor de Vendas que irá atuar
na região de Minas Gerais. O objetivo é seguir o projeto de expansão das soluções
Agfa por todo o Brasil e garantir um atendimento especializado e de qualidade aos
clientes.

Lázaro Ramos irá atuar identificando as demandas dos empresários mineiros
do segmento de impressão e indicando as melhores soluções Agfa. Ramos iniciou
sua trajetória no mercado gráfico em 1987, em uma pequena tipografia do interior
de Minais Gerais.

É formado Técnico em Artes Gráficas pelo Senai Theobaldo de Nigris. Partici-
pou do projeto de criação do Curso Técnico do Senai Sérgio de Freitas Pacheco
em Belo Horizonte, onde foi instrutor. Lázaro já foi jurado do renomado Prêmio Fer-
nando Pini e participou de feiras e treinamentos do setor, trazendo sua experiên-
cia em serviços de consultoria para empresas gráficas de todos os portes, nacio-
nais e internacionais, para a Agfa.

Don Whaley

Diretor de Ventas da Xaar América

Em um esforço significati-
vo para reforçar sua pre-
sença no mercado norte-
americano e da América do
Sul, a Xaar anunciou Don
Whaley como seu novo dire-
tor de vendas da Xaar Amé-
rica. 

A empresa também
anunciou a abertura de um novo escritório em
Dallas, Texas, que servirá como ponto de su-
porte e atendimento de vendas aos clientes, e
está localizado próximo ao Aeroporto Interna-
cional Fort Worth.

Diretora da APS recebe certificação de excelência em feiras
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Minolta foi
mais um prê-
nal. A empre-
processos de
ualidade pre-
USE - União

de Cientistas e Engenhei-
ros Japoneses.

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

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

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

nolta inau-
cialmente
o dia 27 de
em Porto

nica Minolta
s do Sul. A
é resultado
evenda Mil-
m soluções
s mercados
Sul e San-

erceiro es-
- além de

aus (AM), a
mbém conta

o em São

o momen-
entes o pre-
ca Minolta

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

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

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

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

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

inolta está ampliando
quipamentos coloridos
 no mercado brasileiro

de três novos modelos:
e C3350.

100P é um equipamen-
m resolução máxima de

velocidade de 31
o. Podem ser usados
amaturas de 60 a 210
em modo duplex. 
ncial desse equipamen-
lidade de util ização

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

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

integrado com capacidade de digitalizar
até 35 originais/minuto.

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

Minolta inaugura Konica
a Business Solutions do Sul

Minolta recebe prêmio internacional por Gestão de Qualidade

Impressoras digitais coloridas em formato A4

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

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

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

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

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

Tecnologia 3D
ao alcance de

todos
De um tempo para cá, o mun-

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

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

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

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

"Speedmaster imbatível"

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

Reunião da AFEIGRAF com novo formato 

Multigráfica comemora sucesso de
investimento em soluções Morgana

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

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

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

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

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

Explique os
objetivos.

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

dade e o bem maior.

Dê oportunidade e de-
senvolvimento profissio-
nal.

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

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

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

Depende só de você dar
esta abertura.

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

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

Vejamos:

O mentor
Como muitas empresas

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

O curioso
Nem todo mundo nasce

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

O faz-tudo
Nos primeiros anos da

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

O desafiador
Ter funcionários que

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

Mantendo talentos em sua gráfica

Quais os profissionais indispensáveis para o seu sucesso?

Thomaz Caspary

Consultor de
empresas, Coach e

diretor da
Printconsult Ltda.

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

Amigo gráfico:
Não se feche em seu

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

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

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

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

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

As empresas, por sua vez, devem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O produto é voltado

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

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

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

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

BIG Data e a qualidade dos dados para as empresas

David Carvajal

Diretor Técnico de
DEYDE Calidad de

Datos
dcarvajal@deyde.es

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

Se não formos capazes 
de capturar, interpretar

e depurar esse enorme volume
de dados que nos chega

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

a ser mais um neste mundo tão
complexo e competitivo

em que vivemos.
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Konica Minolta
apresenta YSoft

SafeQ
A Konica Minolta completa sua

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

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

Tecnologia de toner Xeikon

ICE é premiada
A Xeikon foi internacionalmente pre-

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

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

Epson lança
espectrofotômetro

ILS30EP
A Epson anunciou o lançamento do

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

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

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

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

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

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

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

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

impressora digital colorida Konica Minolta
bizhub PRESS C70hc. 

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

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

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

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

BLI Summer 2014 Pick

Awards 
A Konica Minolta foi internacionalmen-

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

Shun Kanbara,
Presidente da

Konica Minolta do
Brasil, e Takashi

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

oficialmente o novo
DIS

Nippak Soluções Gráficas expande seus negócios com fotoprodutos

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

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

de sucção a vácuo do papel. 
Outra característica im-

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

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

Foto Plim Plim expande
atuação no segmento

fotográfico 
Com a tra-

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

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

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

Plataforma tecnológica para unidade

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

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

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

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

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

Fujifilm apresenta a JetPress 720S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tre sua empresa e a con-
corrência.

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

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

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

Informação para agregar valor

Lucy López

Responsável pelo
Marketing -

DEYDE Qualidade
de Dados

www.deyde.es

Nobre Embalagem aposta em
evolução tecnológica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Flint Group lança 
nova chapa

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

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

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

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

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

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

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

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

Fundada pela família
Braghiroli em 1974. Contudo,

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

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

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

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

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

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

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

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

regar um cartucho de re-
serva automaticamente en-

quanto se troca o cartucho principal.

Xaar lança novo
cabeçote de
impressão

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

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

Xaar 1002 GS6

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

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

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

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

Além disso, conta com tintas Tau Low-

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

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

Segundo a Durst internacional, o equi-
pamento, que no Brasil é comercializado
em parceira com a Rotatek, já possui insta-

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

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

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

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

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

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

Portobello investe em quatro novos
sistemas Durst Gamma XD

Durst Tau 330 chega ao mercado Americano

LLaa  PPrreennssaa

empresas
produtos

8

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

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

Soluções Ecalc Software
fazem parte da trajetória
de sucesso da Intergraf

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

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

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

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

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

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

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

Laborprint volta a investir em
nova impressora KBA Rapida 105

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

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

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

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

Q.I. Press Controls e EAE

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

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

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

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

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

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

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

que o Brasil precisava de um
outro fornecedor de tecnolo-

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

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

KBA Brasil consolida-se no país 

Lincoln Lopes, gerente de vendas
da KBA Brasil.

Luiz Cesar Dutra, diretor-geral
da KBA Brasil.

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

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

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

3.700 m2 e representavam
mais de 500 empresas.

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

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

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

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

Tudo com clareza e rigor

A indústria de impressão em sua mão




