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AFEIGRAF segue

com inscrições

abertas para o

Concurso

Literário

O Concurso Literário AFEI-
GRAF registrou em suas primeiras
semanas um alto número de parti-
cipantes de todo o Brasil e segue
com inscrições abertas até o dia
31 de março de 2016 visando le-
var ao mercado obras literárias
inéditas.

O concurso irá escolher obras -
ilustradas ou não - que serão im-
pressas em alta qualidade, um in-
centivo aos autores de todo o Bra-
sil, que já tenham ou não publica-
do livros anteriormente.

São 4 categorias que fazem
parte do Concurso Literário AFEI-
GRAF: Infantil, Poesia, Ficção e
Não-Ficção. Os livros são subme-
tidos à avaliação de um júri espe-
cializado. Os autores escolhidos
em cada categoria recebem da
AFEIGRAF a impressão de mil
exemplares de seu título, perma-
necendo com o direito autoral da
obra.

Confira o regulamento comple-
to do Concurso Literário AFEI-
GRAF no site: 
www.afeigraf.org.br/concurso-lite-
rario. 

XANTÉ incorporou a fun-
cionalidade da sua tecnolo-
gia PlateMaker 7 para CTP
("Computer to Plate") na im-
pressora digital HWC Xanté
Ilumina Color. Esse recurso
oferece um sistema CTP de
poliéster livre de processa-
mento químico, no qual os

usuários podem imprimir as
versáteis chapas de poliés-
ter Myriad 2. 

Esta capacidade de ge-
ração de chapa agora é
padrão no sistema de im-
pressão digital da HWC
Xanté Ilumina, produzindo
chapas offset, permitindo al-

ta qualidade adicional para
as capacidades únicas da

impressora que imprime em
substratos de altas gramatu-
ras bem como uma vasta
gama de outros substratos,
incluindo envelopes, NCR,
cartão, produtos para emba-
lagens, displays e banners
de ate? 33 x 132 cm (13 "x
52"). 

V
ários expertos prevêem que a
quarta revolução  industrial, a
indústria 4.0 ,  está chegando co-
mo um agrupamento de melhores

propostas  tecnológicas sobre a situação
atual da indústria, orientada a otimizar
processos  produtivos e de operações ,
assim como conseguir a flexibilidade e a
produção através de novas ferramentas.
Todas estas iniciativas e outras similares
são conhecidas como   Indústria Inteligen-
te  ou Indústria Digital.

Esta classe de soluções de software
impulsionam melhoras dentro do modelo
de referência da indústria 4.0, tanto a nível
de organização de meios de produção,
como a interação com equipamentos  e a
otimização do uso da internet das coisas.
Tudo isso de forma prática e com melho-
ras reais no dia a dia das empresas. 

Segundo uma pesquisa de mercado
da TNS, as empresas industriais euro-
peias  gastarão  140 bilhões de euros
nos projetos da indústria 4.0 até o ano de
2020. A Keyland desenvolveu, sob o no-
me Blade, um grupo de produtos dirigi-
dos para melhorar a eficiência  e otimizar
as operações das empresas. Blade é um
conjunto de aplicações de software, que
funciona tanto de forma autônoma como
integrada e serve para otimizar os pro-
cessos com tecnologia de planejamento
e controle de   produção,  administração
de  armazenamento, controle dos meios
, qualidade,  correios, embalagens,  par-
tes do trabalho, rastreamento e controle
de pessoas que operam com dispositivos
distintos, seja de um PC , de um terminal
HMI ou um terminal de mão e  smart
glasses.

Estamos preparados para

quarta revolução industrial? 

Impressora digital Ilumina HWC com gravação de chapas Platamaker 7 

Isa
Typewritten Text

https://www.youtube.com/watch?v=ulnv9U20SZ4


www.protecmedia.com
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Agfa vence duas categorias 

no Prêmio Brasileiro de Excelência

Gráfica Fernando Pini

A Agfa venceu na categoria Chapas Offset; esta é a 20ª conquista

em 25 edições da premiação do Prêmio Brasileiro de Excelência Grá-

fica Fernando Pini 2015.

Nesta edição, a Agfa também venceu na categoria Software de Ge-

renciamento de Cores, categoria recém-incorporada ao Prêmio.

Organizado pela Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abi-

graf), em conjunto com a Associação Brasileira de Tecnologia Gráfi-

ca (ABTG), o Prêmio Fernando Pini é evento tradicional no setor e vi-

sa reconhecer a excelência em produtos e serviços. A cerimônia de

premiação foi realizada no Espaço das Américas, em São Paulo.

E
m um evento que

marca a reta final de

2015, e a abertura de

novas oportunidades

em 2016, a Konica Minolta re-

alizou no dia 1º de dezembro,

em São Paulo, o "One Konica

Minolta 2015 (One KM

2015)", que reuniu revendas

e clientes da empresa nos se-

tores gráfico (Business Solu-

tions) e saúde (Healthcare)

para apresentação da nova

estratégia comercial e de po-

sicionamentos de marca e

institucional da empresa no

mundo.

A companhia japonesa

atua diretamente no Brasil

desde 1988

O evento também foi pal-

co de dois lançamentos: a

bizhub PRESS C1100, um

equipamento de alta pro-

dução, e a multifuncional biz-

hub C308, um equipamento

que incorpora a nova filosofia

da empresa para o segmento

de impressão que, entre ou-

tros diferenciais, incorpora

tecnologia de gerenciamento

de dados e integração com

aplicações remotas, via Web

ou dispositivos mobiles. 

Também foi lançado o

Fluig, um sistema de geren-

ciamento e fluxo de infor-

mações de impressão desen-

volvido em parceria com a

Totvs que permitirá que os

usuários dos sistemas de im-

pressão Konica Minolta biz-

hub tenham acesso a uma

maior segurança, estabilida-

de e agilidade na fluidez e

compartilhamento de dados. 

Além disso, também ser-

viu para apresentar ao merca-

do a nova estrutura de marke-

ting da empresa no Brasil,

composta por Ronaldo Araka-

ki (gerente geral e gerente de

marketing), Wagner Cardoso

(coordenador de marketing),

Karen Nakamura (superviso-

ra de marketing), Milene Ba-

rros (analista de marketing) e

Paulina Tokuy (especialista

de produto com foco no seg-

mento fotográfico). Carlos

Eduardo Nieto, gerente de

vendas indiretas, apresentou,

ainda, a nova estruturação

para o atendimento regional

às revendas do Sul, Sudeste

e Norte/Nordeste. 

Heidelberg reabre seu

Print Media Center no

Brasil
Com a presença de clientes, profissionais

gráficos e os presidentes da Heidelberg do Bra-

sil, da Abigraf-SP e do diretor do Senai Theobal-

do De Nigris foi oficialmente reaberto o Print Me-

dia Center, que funcionará na escola da Móoca,

São Paulo.

Durante a solenidade, discursaram o diretor-

presidente da Heidelberg do Brasil, Jose Luis

Gutiérrez, que salientou a importância desse es-

paço para a Heidelberg e para o mercado brasi-

leiro.

Novo conceito "One Konica Minolta"

e realiza dois lançamentos no Brasil

Jun Haraguchi, Senior Executive Officer da Konica Minolta.
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Solução de análise 

e controle de

produção de

maneira integrada 
Com mais de 30 anos de mercado

- cinco deles, dedicados à impressão

promocional, a gráfica Offset do Bra-

sil, sediada no bairro da Mooca, em

São Paulo, possui atualmente tecno-

logia de ponta na impressão offset e

inicia investimentos na impressão di-

gital. Contudo, segundo o gerente de

produção Marcos Antonio Barbosa

dos Santos, o coração de todo o pro-

cesso não está na sala de impressão,

mas, sim, em uma área muitas vezes

desprezada, mas de suma importân-

cia dentro da empresa: o PCP (Plane-

jamento e Controle de Produção).

O ePlan terminou de ser implan-

tado em 2014 e, nesse particular,

Marcos destaca o papel fundamental

do suporte da Ecalc 

O sistema opera juntamente com

o Apontamento Eletrônico, e, ao lado

do Express e do Easycalc, compõe o

departamento de PCP da Offset do

Brasil, que abriga operações de com-

pras, orçamento e pré-impressão. 

A
Zanatto Soluções Gráficas reali-

zou no dia 1º de dezembro, na

sede do Sindicato das Indústrias

Gráficas do Estado do Paraná

(Sigep), em Curitiba, o workshop Aprenda

a utilizar as soluções X-Rite na prática, mi-

nistrado pela especialista Herta Lenhardt.

Além de Herta, também participou do

workshop o especialista em cores e dire-

tor da Easycolor, Marcelo Copetti. 

O workshop esteve focado nas ferra-

mentas para controle de cores na im-

pressão X-Rite, parceira da Zanatto no

Brasil, e contou com a presença de 20

profissionais provenientes de 12 gráficas

do Paraná, Santa Catarina e Goiás. Mere-

ceu destaque, ainda, a maciça presença

de profissionais de empresas do segmen-

to de embalagem.

A cerimônia de premiação, entregue a

empresas reconhecidamente atuantes em

projetos de responsabilidade social junto às

comunidades, aconteceu no auditório do Ex-

po Center Norte, em São Paulo. Participa-

ram grandes companhias de diversos ramos

de atividade e instituições de todo o Brasil.

Na ocasião, a Rymo esteve representada

por seu diretor, José Marques.

Para receber o Prêmio Quality Brasil, as

empresas e entidades devem ser indicadas

por meio de um site: www.premioquality.com

ou através de entidades certificadas que in-

dicam seus parceiros. 

Evento sobre técnicas para

gerenciamento de cores

A Rymo, revenda Kodak do estado do

Amazonas, recebeu o Prêmio Quality Brasil

Marcos Barbosa.

https://www.youtube.com/watch?v=48-ZUSSlwzI
https://www.youtube.com/watch?v=8ky7swKLO2I
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Flint Group

anuncia nova chapa
Flint Group Flexographica apre-

sentou sua nova chapa tipográfica

Nyloprint WF-S, cujas siglas, em

inglês, significam Water-washable

Film based -  Soft.

A nova chapa tem superfície

mais macia para aplicações mais

flexíveis. Além disso, essa nova su-

perfície confere melhor transferência

de tinta, resultando, por sua vez, em

uma homogeneidade otimizada nos

tons sólidos, especialmente sobre

superfícies rugosas. 

A
Kodak e a Zanatto

Soluções Gráficas

conquistaram dois

prêmios durante a

23ª edição do Prêmio Qualida-

de Flexo Professor Sérgio

Vay, organizado pela ABFlexo

(Associação Brasileira Técni-

ca de Flexografia).

A premiação aconteceu na

noite do dia 13 de novembro,

no Círculo Militar, em São

Paulo, a Kodak e a Zanatto

voltaram para a casa com dois

troféus: Top Ten Fornecedo-

res 2015 e, também, o de For-

necedor Premium na indústria

flexográfica. 

O Prêmio Qualidade Flexo

Professor Sérgio Vay é a mais

importante premiação da

indústria flexográfica brasilei-

ra. Foi criado em 1993 pela

ABFlexo/FTA-BRASIL e rece-

beu o nome Prof. Sérgio Vay

em 2008, ano em que faleceu

um dos principais mestres do

ensino técnico das artes gráfi-

cas no país, que por vários

anos atuou na Comissão Téc-

nica da Premiação e por 30

anos trabalhou na Escola SE-

NAI Theobaldo De Nigris.

Ele é concedido aos mel-

hores trabalhos impressos em

Flexografia (Banda Larga,

Banda Estreita e Papelão On-

dulado) de todas as regiões

do Brasil. Desde 2008, é audi-

tado por empresa indepen-

dente e, em 2010, inaugurou

suas inscrições pela internet.

Neste ano, um total 347

trabalhos foram inscritos,

abrangendo os segmentos

de banda estreita, banda lar-

ga e papelão ondulado, e es-

colas técnicas. Os ganhado-

res foram classificados em

até três colocações dentro de

cada uma das 32 catego-

rias/classes.

DuPont

comercializa 

Cyrel EASY
A DuPont Packaging Grap-

hics anunciou a disponibilidade

de sua nova linha de chapas Du-

Pont Cyrel EASY para im-

pressão flexográfica. 

Anunciadas em maio de 2015,

as chapas ajudam a simplificar o

processo de pré-impressão com

a construção direta dos pontos na

chapa, proporcionando aumento

de produtividade e consistência. 

Cabine de luz para

medição de cores
AA X-Rite e sua subsidiária Pan-

tone LLC lançaram a cabinee luzJud-

ge QC, desenhada para ajudar em-

presas do segmento industrial e gráfi-

cas comericias a simular uma varie-

dade de condições de iluminação e

avaliar a melhor de cada cor. 

O Judge QC conta om cinco fon-

tes de luz, incluindo uma opção para

luz solar dupla que permite aos usuá-

rios trocar facilmente entre a ilumi-

nação D50 para aplicações de im-

pressão, e a iluminação D65, para

aplicações industriais.  

Kodak e Zanatto são duplamente premiadas no

Prêmio Qualidade Flexo Professor Sérgio Vay
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Um dos temas principais

para a Drupa o mercado e

tecnologias para em-

balagens. Estima-

se que o mercado

de embalagens

cresça 975 milhões

de euros até 2018

e será celebrado

por uma área

especial na

Drupa chama-

da Packaging-

Touchpoint, criado

no pavilhão 12 em colabo-

ração entre o European

Packaging Design Associa-

tion (EPDA).

Papéis com atrativos

sensoriais excepcionalmen-

te combinados com técnicas

de acabamento

que convertem

ao engradado

ou embalagem

em um meio pu-

blicitário de primeira

classe. As telas

eletrônicas e sensores

permitem produ-

zir embalagens

inteligentes, e,

de outro lado, a

impressão digital personali-

zada possibilita customi-

zação e controle de diferen-

tes versões de um mesmo

produto.

Recentemente anuncia-

da, a tecnologia Durst Water

Technology, da Durst, rece-

beu troféu bronze no Innova-

tion Award promovido pela

FEFCO (Associação Euro-

peia de Fabricantes de Pa-

pelão Ondulado). 

Conforme anunciado pela

companhia, a  Durst Water

Technology é uma estratégia

a longo prazo para oferecer

sistemas de impressão digi-

tal com tintas base d´água

como alternativa aos siste-

mas baseados em tecnologia

de tintas UV e solventes.

Com isso, a Durst tornou-se

pioneira no segmento de

grandes formatos a sugerir

um meio alternativo, ecológi-

co e inodoro para processos

convencionais. 

Mais novidades, além de

equipamentos, poderão ser

conferidos na Drupa 2016. 

Xeikon anunciou o lança-

mento de sua tecnologia Fu-

sion, um novo conceito que

combina impressão de pro-

dutos coloridos com acaba-

mento digital de etiquetas e

embalagens em um único

processo - totalmente digital

e em uma passada. 

O Fusion fará parte de

todos os módulos de acaba-

mento e possuem configu-

ração totalmente escaloná-

vel. 

Os possíveis módulos de

acabamento digital incluam

hote cold foil, serigrafia, ver-

niz matte ou brilhante, verniz

reserva, e um modo para

aplicação Braille. 

A
Fujifi lm anunciou

que sua impresso-

ra digital inkjet pa-

ra formatos B2, Jet

Press 720S, agora pode

ser configurada para apli-

cações que envolvam em-

balagens flexíveis. Com a

mesma qualidade e confia-

bilidade, a versão permite

incorporar a produção de

uma vasta gama de tipos

de embalagens flexíveis,

mais pesadas dos que as

que comumente são usa-

das. 

Aplicações para embalagens flexíveis na Jet Press 720S, da Fujifilm

Durst Water Technology recebe FEFCO Innovation Award

Packaging Touchpoint na Drupa 2016

Xeikon anuncia tecnologia Fusion

https://www.youtube.com/watch?v=xDB4Fsghl-c
https://www.youtube.com/watch?v=iE_90XmOv_E
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Bem-vindo à Síntese do 2.º  relatório 'drupa

Global Insights' 'Um toque no futuro - Aplicações

que podem gerar crescimento'. Este é o segundo

de uma série de relatórios que analisam mu-

danças estratégicas no setor internacional da im-

pressão e multimédia, tanto a nível global como re-

gional, vindo no seguindo da publicação em outu-

bro de 2014 de 'O impacto da Internet na im-

pressão - A onda digital'.

Paralelamente são publicados os relatórios 'dru-

pa Global Trends', publicações anuais que acom-

panham os principais desenvolvimentos económi-

cos e de mercado no setor global da impressão e

no período até à drupa 2016 e após o evento - o úl-

timo dos quais foi publicado em fevereiro de 2014. 

A Messe Düsseldorf, no exercício das suas

funções de organizador da drupa, contratou duas

empresas de consultoria e de pesquisa de merca-

do independentes, Printfuture (Reino Unido) e

Wissler & Partner (Suíça), para realizarem estas

duas séries de relatórios. 

Na Primavera de 2015, pedimos aos membros

da empresa de impressão do nosso painel espe-

cializado drupa para participarem num inquérito so-

bre a implementação de novas aplicações de im-

pressão.  Um total de 741 decisores sénior respon-

deram ao extenso questionário com um bom es-

pectro transversal de mercados e regiões. Particu-

larmente interessantes foram os 170 participantes

que se deram ao trabalho de partilhar as suas ex-

periências pessoais relativas à implementação de

aplicações nas respetivas empresas. Agradece-

mos sinceramente aos entrevistados por dedica-

rem algum tempo a participarem neste inquérito. 

Neste relatório, o nosso objetivo é descrever de

que forma a tecnologia digital se encontra simulta-

neamente a mudar a procura no setor da im-

pressão e a criar condições para a introdução de

novas aplicações de impressão que proporcionem

oportunidades de crescimento. No entanto, com a

ajuda do painel especializado drupa, demonstra-

mos que uma boa aplicação de impressão só irá al-

cançar todo o seu potencial de aumento da receita

e de rentabilidade se for bem planeada, integrada e

comercializada. 

Síntese

2.º relatório drupa Global Insights 

Um toque no futuro -

Aplicações que podem gerar crescimento

A
procura de impressão so-

freu uma quebra nos últi-

mos anos, por um lado de-

vido à recessão, por outro

lado devido ao impacto das comuni-

cações digitais. Apesar de tudo isto,

existem fortes razões para ter con-

fiança no futuro do setor da im-

pressão global, mas apenas se a

indústria adaptar os seus produtos e

serviços às diferentes exigências

dos consumidores. Este relatório

destaca as mudanças estratégicas

no cenário demográfico global, no

ambiente económico e nos estilos

de vida dos consumidores que irão

afetar, de forma mais significativa, a

procura dos serviços de impressão.

Paralelamente, o desenvolvimento

tecnológico está a resultar numa re-

dução da procura da impressão

convencional e na criação de novas

oportunidades para a impressão di-

gital. Os fornecedores e as gráficas

de todo o mundo deverão rever a

forma como os respetivos merca-

dos específicos estão a evoluir e,

com bases nas suas conclusões, to-

mar decisões bem fundamentadas

no que diz respeito ao investimento

em aplicações de impressão. 

A Drupa 2016 será uma oportu-

nidade ideal para promover e/ou ad-

quirir essas aplicações de im-

pressão que irão garantir um futuro

rentável para as gráficas. No entan-

to, o inquérito demonstrou clara-

mente que não chega escolher a

aplicação de impressão certa. Se

quiser obter lucros, deverá primeiro

planear e depois implementar, inte-

grar e comercializar com eficácia a

sua aplicação.

O PANORAMA GERAL

Durante os próximos 30 anos,

no mínimo, a população mundial

irá continuar a crescer, embora

quase exclusivamente entre as

nações em desenvolvimento. Os

níveis de alfabetização e os

padrões de vida irão melhorar nas

nações em desenvolvimento, pelo

que a procura de impressão irá

continuar a crescer ao ritmo de au-

mento da população. Ao mesmo

tempo, o imparável crescimento no

comércio irá, ignorando as contra-

riedades causadas pelas re-

cessões, também resultar numa

maior procura de impressão. 

Relativamente a isso, deverá

ser determinado o impacto das co-

municações digitais com a as-

censão meteórica do acesso à In-

ternet e do uso de tecnologias mó-

veis. A publicidade impressa, com

um papel relevante nas receitas da

impressão, está a diminuir rapida-

mente entre os países desenvolvi-

dos, apesar das despesas em im-

pressão por parte dos clientes es-

tarem a diminuir de forma mais len-

ta. Os públicos começam a frag-

mentar-se à medida que os publi-

citários e as editoras aumentam os

seus esforços com a mudança pa-

ra um marketing de nichos e re-

lações pessoais, comparativamen-

te às suas tradicionais abordagens

de mercados de massa.

Ocorrem alterações sísmicas

na forma como os consumidores

esperam que as marcas e os go-

vernos comuniquem com eles. Co-

meçam a surgir aplicações multica-

nal capazes de garantir um papel

de relevância à impressão nessas

comunicações, através da utili-

zação das muitas tecnologias que

servem de incentivo à inerente mu-

dança externa. Este relatório pren-

de-se com a forma como aproveitar

essas oportunidades com sucesso.
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O IMPACTO DAS NOVAS APLICAÇÕES

DE IMPRESSÃO

Na primavera de 2015, o 2.º relatório

drupa Global Trends, baseado numa

amostra de 810 gráficas de todo o mun-

do, revelou que 50% das gráficas comu-

nicaram um declínio nos volumes de im-

pressão convencional e 48% comunica-

ram um declínio nos prazos de entrega.

Simultaneamente, 38% das gráficas co-

merciais comunicaram que mais de 25%

das receitas foram provenientes da im-

pressão digital, com as gráficas de

edição a apresentarem o mesmo valor

de 25%, apenas 11% para as gráficas de

embalagens, mas 59% para as gráficas

funcionais. Quando o painel Trends foi

questionado sobre as respetivas in-

tenções de investimento, 51% indicaram

que optariam por uma nova tecnologia

de impressão, 48% pelo acabamento e

41% pela pré-impressão/fluxo de trabal-

ho/MIS. Será para investigar e clarificar

essas decisões que muitos deles irão vi-

sitar a drupa 2016. 

No entanto, para muitos, o melhor ca-

minho para um desempenho melhorado

e sustentável será através do investi-

mento, não num simples equipamento

de substituição (por muito essencial que

possa ser), mas em aplicações de im-

pressão integradas que ofereçam produ-

tos e serviços renovados para satisfazer

as evolutivas necessidades dos clientes. 

Todas as gráficas e os fornecedores

deverão compreender que, no fundo, a

impressão é outra forma de fabrico e que

o fabrico está a passar por mudanças rá-

pidas e fundamentais, impulsionadas pe-

la tecnologia digital. Sendo digital, requer

uma reavaliação de toda a forma de fa-

zer negócio e uma compreensão das no-

vas oportunidades de valorização, que

pode ser através de uma nova produção

automática e integrada, de novos merca-

dos, de novos produtos ou de novos

clientes.

Apesar de, em termos de volume, a

impressão analógica continuar a domi-

nar durante muitos anos, (e por isso a ca-

pacidade de substituição será de espe-

cial interesse na drupa 2016); será a im-

pressão digital, combinada com a auto-

mação do fluxo de trabalho, a aumentar

a fiabilidade e a qualidade do produto,

bem como a facilitar a criação de proces-

sos de produção flexíveis capazes de va-

lorizar o ciclo de vida do produto. A auto-

mação do fluxo de trabalho será, prova-

velmente, o mais importante investimen-

to em TI que uma empresa pode fazer,

apesar de poucas gráficas a virem a de-

finir como uma prioridade. O sucesso

dos diferentes setores de impressão e

das respetivas aplicações irá depender

da integração dos produtos impressos

nas plataformas Web e de comunicação

móvel, apoiados por serviços de dados e

fluxos de trabalho automáticos.1

TORNAR AS APLICAÇÕES

DE IMPRESSÃO NUM SUCESSO

741 gráficas de todo o mundo partici-

param no inquérito realizado para este

relatório. Analisámos 4 mercados - co-

mercial, edição, embalagem e funcional,

com um total de 26 aplicações diferen-

tes. Em média, o painel implementou 2,8

aplicações, uma prova evidente da ne-

cessidade de diversificar a respetiva ga-

ma de serviços.

Ouvimos muitas histórias de sucesso

e incluímos algumas delas no relatório,

mas muitos inquiridos foram honestos e

comunicaram falhas ou, no mínimo,

grandes contratempos no caminho rumo

à implementação.  Estes tipos de contra-

riedades não são surpreendentes quan-

do se ouve falar da forma casual como

muitas aplicações foram implementadas,

com pouco planeamento prévio, uma in-

tegração modesta e apenas algum mar-

keting convencional aplicado. Ques-

tionámos o painel sobre os principais de-

safios encontrados e as respostas incluí-

ram um fraco preço de mercado e uma

falta de uma equipa de vendas eficiente.

Essas foram explicações standard a

mascararem a verdade desconfortável,

mais evidente quanto mais detalhada for

a análise da forma como o painel lidou

com o planeamento, a integração e o

marketing. 

No entanto, o surpreendente é que,

independentemente do nível de eficácia

das gráficas na implementação de no-

vas aplicações, algumas delas repre-

sentaram um retorno mais rápido que

outras e as diferenças não foram expli-

cadas pelo montante do investimento

original. Por exemplo, a produção de liv-

ros de pequena tiragem teve, em média,

um período de retorno acima do dobro

do apresentado pela produção de livros

a pedido. Da mesma forma, as apli-

cações de papelaria comercial apresen-

taram o dobro do período de reembolso

das aplicações de marketing multicanal

Todas as gráficas e os 
fornecedores deverão 

compreender que, no fundo, 
a impressão é outra forma 
de fabrico e que o fabrico

está a passar por mudanças 
rápidas e fundamentais, 

impulsionadas pela 
tecnologia digital.

Apesar de, em termos de 
volume, a impressão 

analógica continuar a 
dominar durante muitos 

anos, (e por isso a 
capacidade de substituição 

será de especial interesse na 
drupa 2016); será a 
impressão digital, 
combinada com a 

automação do fluxo de 
trabalho, a aumentar a 

fiabilidade e a qualidade do 
produto, bem como a 
facilitar a criação de 

processos de produção 
flexíveis capazes de 

valorizar o ciclo de vida do
produto.
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e as aplicações corrugadas com im-

pressão digital apresentaram um reem-

bolso quatro vezes mais longo que os

produtos flexíveis com impressão digi-

tal. 

O inquérito baseou-se numa série de

perguntas detalhadas sobre a forma co-

mo o painel implementou a aplicação

escolhida, em termos de planeamento,

integração operacional e marketing. Se-

parámos os resultados em dois grupos -

os resultados fracos ('fracos') e os resul-

tados bons ('bons'), e comparámos o ní-

vel de investimento efetuado, a receita

anual adicional e o lucro anual adicional

conseguido. Ao nível da aplicação, ao

nível do mercado e ao nível da amostra

total, os resultados foram absolutamen-

te claros - os que fizerem um planea-

mento detalhado, integrarem as apli-

cações com eficácia e fizerem uma co-

mercialização adequada, irão gastar

mais mas conseguir melhores resulta-

dos líquidos. Em média, e nos três parâ-

metros (planeamento, integração e mar-

keting), os que adotaram boas práticas

de gestão investiram mais 70.235 dóla-

res, mas conseguiram uma receita

anual adicional de 175.623 dólares e

usufruíram de um lucro anual adicional

de 63.330 dólares.2

E mais, os resultados apresentam

uma elevada importância estatística

(p<0,0001 para toda a amostra3). O que

não quer dizer que os resultados foram

os mesmos para todas as aplicações e

todos os mercados; simplesmente que

agrade maioria confirma a hipótese. Um

exemplo destas variações foi o mercado

da embalagem, onde os ganhos foram

menos globais e, em alguns casos, fo-

ram o inverso; isto é, os que gastaram

mais na integração obterem lucros líqui-

dos mais fracos. Acreditamos que esta

é uma prova clara de que a adoção de

novas aplicações no mercado da emba-

lagem é mais desafiante, por razões es-

truturais, que noutros mercados. A

questão é saber se aqueles que já ten-

taram irão aproveitar os benefícios da

experiência à medida que as novas apli-

cações finalmente conseguirem entrar

no mercado. 

A DRUPA 2016 SERÁ UM IMPORTANTE MARCO

NA TRANSIÇÃO PARA FORMATOS DE

EMBALAGEM DIGITAL. 
O que é inegável é a prova evidente

de que aqueles que lidam com as apli-

cações de impressão de forma mais pro-

fissional em termos de planeamento, in-

tegração e marketing estão, em média, a

investir mais mas a conseguirem retor-

nos proporcionalmente superiores,

através de receitas e lucros adicionais.

Os fornecedores e as gráficas deverão

tomar decisões de investimento claras

em termos das aplicações de impressão

que pretendem oferecer/adquirir, e de-

pois implementá-las através de um pla-

neamento, de uma integração operacio-

nal e de um marketing eficazes, se qui-

serem ser recompensados com bons ní-

veis de crescimento e rentabilidade. 

A procura de impressão por cabeça

irá diminuir ao longo do tempo entre as

populações maioritariamente estáticas

nos países desenvolvidos; mas nos paí-

ses em desenvolvimento, o subjacente

crescimento em termos de população e

prosperidade irá garantir o crescimento

absoluto dos volumes de impressão nos

próximos anos. No entanto, a procura de

impressão será entravada a nível mun-

dial pelo crescimento das comunicações

digitais, e das móveis em particular.  As

mesmas tecnologias que estão na base

destes resultados estão igualmente a

criar novas oportunidades para as apli-

cações de impressão emergentes, para

oferecerem novas e inovadoras oportuni-

dades de crescimento. A impressão con-

tinua a ser fundamentalmente uma

indústria de fabrico e, para ter sucesso

na era digital, requer uma nova aborda-

gem radical em toda a forma como os

produtos e serviços são desenvolvidos,

promovidos, produzidos e distribuídos. 

1. Fonte do infográfico 1:
Global WebIndex citado por We Are Social January 2015
Relatório McKinsey & Company Global Media 2014

2. Fonte do infográfico 2:
inquérito do painel especializado drupa, primavera de 2015

3.  p<0,0001 significa que a probabilidade de isto acontecer é infe-
rior a 1 num 1000, ou seja, um resultado bastante significativo.

A procura de impressão
por cabeça irá diminuir 
ao longo do tempo entre 

as populações 
maioritariamente 

estáticas nos países 
desenvolvidos; mas nos 

países em 
desenvolvimento, o 

subjacente crescimento 
em termos de população e 
prosperidade irá garantir 

o crescimento absoluto 
dos volumes de impressão 

nos próximos anos. No 
entanto, a procura de 

impressão será entravada 
a nível mundial pelo 

crescimento das 
comunicações digitais, e 
das móveis em particular.
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O
Grupo VLS Print Solu-

tions, rede de gráficas rá-

pidas da capital paulista

que, atualmente, conta

com quatro lojas da Grande São

Paulo (Brooklin, Ibirapuera/Paraí-

so, Morumbi e São Bernardo do

Campo), e seis outsourcings (três

na USP e três na Uniso), é mais

uma empresa a se tornar cliente da

plataforma Konica Minolta bizhub. 

Ao todo, foram seis equipamen-

tos adquir idos - duas bizhub

PRESS 1250P e duas bizhub

PRESS 1200P para impressos mo-

nocromáticos, e duas impressoras

digitais coloridas bizhub C224 -, os

quais complementam o amplo par-

que gráfico do Grupo VLS. 

JT Suite 6 

de Konica Minolta

A Konica Minolta lançou a JT  Suite 6, uma so-

lução desenvolvida para gráficas que automatiza

as funções mais importantes de um fluxo de tra-

balho. Com o JT Suite 6, minimiza-se a necessi-

dade de  intervenção manual e, ainda, a suíte ofe-

rece um pacote de funcionalidades combinada a

uma arquitetura escalonável que permite otimizar

ferramentas à medida que as necessidades de

trabalho vão aumentando. 

Pelo terceiro ano, a plataforma de

impressão digital HP Indigo 10000 foi

escolhida para imprimir o livro das

histórias dos vencedores do Prêmio

Nobel. 

Chamado de Being Nobel, o livro é

impresso anualmente e foi entregue

durante o 15º Encontro Mundial de

Prêmios Nobel da Paz, que aconteceu

em Barcelona em 15 de dezembro. 

Com mas de 170 imagens, ilus-

trações e mapas, a obra detalha a

história valorosa dos últimos ganha-

dores do prêmio, desde Mikhail Gor-

bachov e Desmond Tutu, até Dalai La-

ma e Malala Yousafzai.

Grupo VLS Print Solutions investe 

em seis equipamentos Konica Minolta

HP Indigo imprime Being Nobel

https://www.youtube.com/watch?v=NXXZ4dq6PEo
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E
m minha

h u m i l d e

opinião,  a

impressão

industrial consiste

em imprimir um ob-

jeto que acaba for-

mando parte de ou-

tro objeto. Isso impli-

ca que o elemento

impresso industrial-

mente nunca é um

produto acabado

em si, mas parte de

outra coisa.

Um exemplo?

Pensemos em uma

lavadora; ela não é  o objeto

mais atrativo do mundo, mas

nos serve para ilustrar que a

impressão industrial está às

portas de um revolução. A la-

vadora pode decompor-se

em muitas peças, que não

tem valor  separado. Como

são tantos os componentes ,

devem  ser combinados para

formar o objeto principal, as-

sim é necessário te-los con-

trolados para indentificá-los

com facilidade durante a

montagem. Qual é a melhor

maneira de o fazer? A im-

pressão,  é claro. Um simples

código de barras ou um nú-

mero de referência é a única

coisa necessária.  

Este elemento geralmen-

te é obtido  com uma passa-

da na impressora de uma cor,

ou seja, uma etiqueta, tompo-

grafia ou serigrafia; pode-se

imprimir até com fotogravado.

A técnica de impressão em si

não é o   mais importante. To-

das estas tecnologias são

empregadas faz muito tempo

e não apresentaram grandes

mudanças ao longo dos

anos. Ao final, imprimir um

número de re-

ferência não é

uma tarefa com-

plexa e a qualida-

de não precisa

ser muito alta: o

essencial é que

se possa ler bem

o elemento im-

presso. 

Neste contex-

to, qual a contri-

buição da im-

pressão digital  pa-

ra o segmento in-

dustrial? As lava-

doras personaliza-

das serão a próxima moda? 

Acredito que a próxima

geração de máquinas digitais

de impressão industrial tem

outra razão de ser. Há uma

explicação mais pragmática.

Somente na União Europeia

há 17 idiomas, e as novas di-

retivas européia exigem que

toda a informação das lava-

doras estejam no idioma lo-

cal. Para os fabricantes, isso

implica que a quantidade

enorme de tampas dianteiras

das lavadoras deverão voltar

a ser impressas. Essa é uma

tarefa cara, não tanto quanto

ao custo da impressão, mas

ao  armazenamento, logística

e sistemas de produção no

tempo certo. 

Com as possibilidades

atuais da impressão digital, o

fabricante pode  fazer a mes-

ma impressão nas  tampas

dianteiras para a Eslovenia,

Estonia e outros países pe-

quenos da União Europeia,

na planta de montagem, o

que garante uma entrega rá-

pida e um baixo custo de pro-

dução. As tampas são im-

pressas no idioma adequado,

se personalizam com o nome

do fabricante e se produzem

na quantidade necessária.

A maioria das pessoas

não sabe que a maior parte

das lavadoras são produzi-

das na mesma fábrica.A

mesma lavadora com uma

tampa dianteira diferente. A

impressão personalizada per-

mite adaptar a cadeia de pro-

dução aos pedidos e à logísti-

ca. Cinco unidades para o fa-

bricante X no idioma Y e con-

forme as normas locais e co-

munitárias. Além disso, é

possível fazer mudanças de

última hora no centro de pro-

dução, o que economiza mui-

to dinheiro. Um pequeno in-

vestimento em uma impres-

sora industrial digital pode evi-

tar muitas dores de cabeça na

fase de pós-montagem.

Se retomamos  o tema e

as tendências do  setor, creio

que o futuro passará  para a

impressão digital personali-

zada de eletrodomésticos.

Ter uma máquina industrial

digital permite imprimir sem-

pre que possível comutado-

res de membranas e decorar

tampas frontais de eletro-

domésticos , o que oferece

vantagens econômicas cla-

ras. Os fornecedores mais

atentos combinarão a neces-

sidade econômica com a im-

portância que os grandes

clientes dão à moda.

As pessoas começam a

notar que a lavadora deve fi-

car  bem no seu ambiente.

Se tem revestimentos de gra-

nito cinza , pode escolher

uma tampa frontal ao seu

gosto, de cor cinza claro, por

exemplo. A personalização

tem um preço, mas é uma

tendência incontrolável. 

A revolução digital na im-

pressão digital está chegan-

do.   Assim, na próxima vez

que olhe sua lavadora,  recor-

de destas palavras e do lema

da Mimaki: construir  juntos.

Impressão industrial: uma moda a mais 

ou uma recessidade econômica?

Mike Horsten

Diretor de

marketing para a

região EMEA , da

Mimake /européia

A lavadora pode 
decompor-se em muitas

peças, que não tem 
valor  separado. Como

são tantos os
componentes , devem
ser combinados para 

formar o objeto 
principal, assim é 
necessário te-los 
controlados para 

indentificá-los com 
facilidade durante 
a montagem. Qual 

é amelhor maneira de
o fazer? A impressão,
é claro. Um simples
código de barras ou

um número de 
referência é a única

coisa necessária.
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A EFI apresentou a últi-

ma atualização do Fiery e

de seus front ends digitais

Fiery proServer para im-

pressão a jato de tinta e

produção em grandes for-

matos e supergrandes for-

matos. 

O novo software Fiery e

o Fiery proServer 6.2 ofere-

ce ganhos em desempen-

ho a todos os usuários EFI

VUTEk, com melhorias de

velocidade que atingem

uma média de mais de

60%, se compararmos com

as versões anteriores.  

Novos drivers de im-

pressão para dispositivos

Agfa, Canon, EFI, Epson,

HP, Mimaki e OKI, aumen-

tando as impressoras com-

patíveis na oferta Fiery da

EFI para mais de 700 mo-

delos de impressoras para

grandes e supergrandes

formatos

Com os novos produtos

Fiery, os usuários podem

também estabelecer fluxos

de trabalho de produção

automatizados e comple-

tos que eliminam pontos de

intervenção manual e ao

mesmo tempo melhorem a

rapidez e a precisão dos

trabalhos. Esses produtos

atualizados apresentam

um link de formato de defi-

nição de trabalhos (JDF)

bidirecional para fornecer

informações sobre status

da impressora, status do

trabalho, além de utilização

de consumíveis para o flu-

xo de trabalho do Midmar-

ket Productivity Suite MIS

da EFI e também para o

software EFI Digital Store-

Front Web-to-print.

A Durst anunciou o lança-

mento da nova família de im-

pressoras digitais Alpha du-

rante a ITMA 2015.

A nova geração de equi-

pamentos oferece alta perfor-

mance para produção de mí-

dias têxteis, e suporta a ino-

vadora tinta pigmentada

Durst especialmente para

aplicações em tecidos. 

Os modelos Alpha 330 e

Alpha 180 TR englobam

equipamentos com largura

de 190 a 330 cm, os quais

podem ser configurados em

padrão até 8 cores e com 64

cabeças de impressão de re-

solução nativa de 600 dpi.

Contam com velocidade de

até 460 metros lineares/ho-

ra, o que permite competir

diretamente com os proces-

sos convencionais analógi-

cos. 

O modelo Alpha 330 é in-

dicado a processos indus-

triais e impressão de tecidos

voltados ao uso em objetos

de decoração e sinalização.

Já a Alpha 180 TR é indicada

para aplicações "transfer

printing" utilizando tecnologia

dye sublimation para tecidos

confeccionados com mistu-

ras de tipos de poliéster.

D
urst Brasil investiu

em seu Repair Cen-

ter, Centro de Repa-

ros de Módulos de

impressão para equipamentos

da série de impressoras digi-

tais do segmento cerâmico

hoje em operação na sede da

filial brasileira em Campinas.

O Repair Center da Durst

Brasil é único centro de manu-

tenção fora da sede da Durst

na Itália, e segue exatamente

os mesmos princípios e

padrões do centro de manu-

tenção internacional. 

Atualmente, o Brasil é o

terceiro mercado mundial pa-

ra Durst no segmento de im-

pressão digital em mídias

cerâmicas. Para sustentar es-

se crescimento, a empresa

reestruturou sua atuação nes-

se setor, mantendo equipes

de venda e suporte em mer-

cados estratégicos nas re-

giões de Santa Catarina e Rio

Claro (ambos grandes polos

cerâmicos no Brasil), além do

escritório central em Campi-

nas e de equipe comercial em

São Paulo.  

Durst Brasil investe em Repair Center 

Durst apresenta a nova família

Alpha na ITMA 2015

Produtos EFI Fiery para

formatos largos 

https://www.youtube.com/watch?v=RYC-vppSFuU
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A HP está comemorando a marca das
30 mil impressoras HP Látex vendidas em
todo o mundo desde seu lançamento, em
2008. As impressoras HP Latex 310, 330,
360 e 370 estão auxiliando clientes em to-
do o mundo a expandir suas aplicações da
área de comunicação visual de grande for-
mato com alta qualidade e velocidade, uti-
lizando uma plataforma alternativa aos
processos de base solvente. 

Por sua vez, as impressoras HP Latex
3100 e 3500 proporcionam trabalhos de al-
to volume em uma ampla gama de apli-
cações. 

Novo pigmento de tinta para

impressão textil da DuPont 

A DuPont Digital Printing anunciou uma nova tecnologia de pig-
mentos de tinta para impressão têxtil. A nova tinta equipará a Du-
Pont Artistri PK2600 e pode trabalhar com mídias poliéster ou al-
godão. É ideal para trabalhos com nível de qualidade exigentes e
que tenham prazos de entrega mais curtos e fidelidade de cores. 

A
Mimaki apresentará uma nova
impressora para tecidos com
largura de até 1,8 metro com
tecnologia inkjet: a Mimaki

TX300P-1800 possui oito cores e nova
tecnologia de cabeças de impressão
que ejeta gotas em alta velocidade e
precisão de posicionamento. As gotas
podem variar entre os formatos de 6 a
24 picolitros, e tem velocidade máxima.

Mimaki lança nova impresora para tecidos

HP Latex
HP atinge a marca das 30.000 impressoras        

https://www.youtube.com/watch?v=RYC-vppSFuU


http://www.alborum.com/la-prensa-brasil-subscricao/
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A
d e m a n d a

de produtos

personali-

zados e

adaptados de pouco

volume está cres-

cendo  a cada ano.

Isso levanta uma

série de desafios na

indústria da im-

pressão -estampa-

gem cujo negócio

funciona basica-

mente com tecnolo-

gias analógicas , como a seri-

grafia ou o bordado. A pro-

dução destes métodos de de-

coração pode  ser muito rentá-

vel para pedidos de grande

volume, já que se obtem a

máxima eficiência com  míni-

mas tarefas de produção. 

No entanto, este não é o

caso das tiradas curtas. A

quantidade de tempo, mate-

riais e preparação necessá-

rios para preparar a produção

dificultam enormemente a

rentabilidade. A conseqüência

é que muitas empresas deci-

dem  rejeitar pedidos em po-

tencial e oportunidades de

negócio com cliente novos e

exigentes.

Existe um modo de renta-

bilizar os pedidos pequenos,

gerados sob demanda e per-

sonalizados de acordo com as

necessidades dos clientes?

Que impacto teria em suas re-

ceitas  e em seu negócio e em

conjunto com o seu negócio? 

Se a capacidade de assu-

mir gastos de sob demanda

de pouco volume poderia ser

um impulso acrescentado ao

seu negócio, deveria estudar

a possibilidade de trabalhar

com a sublimação de tintas.

Esta tecnologia de

decoração digital

de produtos está

revolucionando as

indústrias da im-

pressão e deco-

ração digital, já que

oferece baixo custo

de entrada, um re-

torno dos investi-

mentos rápido e so-

luções sob deman-

da com altíssima

rentabilidade. Não

só estão surgindo em todo o

mundo empresas especializa-

das na impressão  por subli-

mação, mas companhias con-

solidadas  que trabalham com

outras tecnologias de im-

pressão estão incorporando

as capacidades de subli-

mação com método para ge-

rar novas oportunidades de

negócio.

Em seguida,  analisare-

mos  em que consiste a subli-

mação de tintas e porque po-

de ser a solução perfeita para

oferecer serviços de im-

pressão sob demanda e seus

clientes.

O QUE É  SUBLIMAÇÃO?
A sublimação é uma tec-

nologia de decoração digital

que transfere imagens em alta

definição  e todas as cores às

superfícies de uma grande va-

riedade de objetos. Estes

substratos devem ser fabrica-

dos em polímeros ou poliés-

ter. Também podem ter um re-

vestimento de polímeros pro-

jetados  para o processo de

sublimação.  Atualmente exis-

tem centenas, quando não

milhões de substratos  prepa-

rados para a sublimação, o

que converte em uma grande

tecnologia aplicável  a uma

grande diversidade de merca-

dos.

A lista de produtos que se

pode criar é interminável: ca-

misas, bolsas, xícaras e cris-

tais, troféus,  rótulos, artigos

para decoração da casa, ves-

tuário decorados, presentes

fotográficos e personalizados,

produtos promocionais, jóias,

acessórios, suportes para dis-

positivos móveis, souveniers,

produtos de escritório, artigos

de cozinha, lembranças e pro-

dutos comemorativos, artigos

para arrecadação de fundos

para escolas e ONGs...

Uma das coisas que  faz a

sublimação ser única é o pro-

cesso químico que é produzi-

do  em segundo plano nos 03

passos aplicados: criação, im-

pressão e pranchado.

l criação: utilize algum

programa de software gráfico

conhecido ( Adobe, Corel-

Draw) ou um suíte de desen-

ho específico para a subli-

mação, como o programa

CreativeStudio Online Desig-

ner da Sawgrass, para criar os

gráficos que seus clientes ne-

cessitam para seus produtos.

Sublimação: a solução da impressão 

de acordo com a demanda

Ingrid Van Loocke

Gerente de

marketing da

Sawgrass

Technologies

https://www.youtube.com/watch?v=9oWJ-_1ZrxU
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l impressão: Utilize um

sistema de sublimação (im-

pressoras específicas, tintas e

papel transfer para o processo

de sublimação) para imprimir

seus projetos. As tintas de su-

blimação contem  sólidos sus-

pensos em um líquido porta-

dor. Somente os cabeçotes

das impressoras projetadas

para a sublimação são capa-

zes de trabalhar com o líquido

de alta viscosidade que passa

ao papel transfer e de produzir

as imagens de alta definição tí-

picas da sublimação.

l prancha: carregue  o

transfer no substrato e coloque

ambos os elementos em uma

prensa de calor ou prancha. A

temperatura elevada e a

pressão da prancha provocará

o processo de sublimação,

transferindo as tintas do papel

à superfície do substrato. A di-

ferença das outras tecnologias

de transferência é que o papel

não absorve tinta, somente é

utilizado como transporte dela.

Durante o processo de su-

blimação, os sólidos presentes

no papel transfer se transfor-

mam em gases, enquanto os

polímeros do substrato se

abrem. A pressão da prancha

empurra os gases até os polí-

meros. Ao esfriar-se , os polí-

meros se fecham e os gases

se convertem novamente em

sólidos incrustados na superfí-

cie do substrato. Desta manei-

ra, a sublimação cria uma co-

loração permanente e de alta

definição que não estraga nem

desaparece. Seus desenhos

passam a formar parte do pró-

prio produto e se apresentam

com nitidez e com cores extra-

ordinárias.

A SOLUÇÃO DA IM-
PRESSÃO SOB DEMANDA 

Existem várias razões que

fazem  com que a sublimação

permita que as empresas ofe-

reçam serviços rentáveis da

impressão sob demanda.  A

principal reside na  simplicida-

de e na velocidade dos três

passos mencionados anterior-

mente. Os projetos artísticos

são criados e se imprimem de

maneira digital.  Não há neces-

sidade de separar as cores, de

gravar as telas nem de outros

processos manuais prolonga-

dos que podem impedir a ren-

tabilidade da produção. O pro-

cesso de preparação para a

impressão implica  um tempo

de inatividade significativo, co-

mo ocorre nas indústrias de

produção de roupas personali-

zadas e decoradas, rotulação

e produtos promocionais. A

sublimação permite adaptar

modelos para produtos  con-

hecidos, acrescentar nomes

ou fotografias e gerar pedidos

personalizados para os pedi-

dos imediatos.

Em termos de produção re-

al, a sublimação é incrivelmen-

te eficiente. Em muitos casos,

as velocidades da impressão

são  inferiores a um minuto e,

na maioria dos substratos, a 2

minutos. Além disso, dado que

a impressão é mais rápida que

o pranchado, sempre terá pre-

parada a seguinte transferên-

cia antes de completar o ciclo

pranchado anterior,  o que cria

um sistema de produção efi-

ciente que maximiza a capaci-

dade de produção.

Pode ser que se pergunte:

como isso afeta a rentabilida-

de? O tempo máximo  de fun-

cionamento tem um impacto

direto nas margens do benefí-

cio. Quanto  maior tempo de

preparação para a impressão,

maior o encarecimento dos

processos. Na produção da

impressão e pranchado por

sublimação somente se tarda

uns minutos por artigo; por is-

so, permite produzir mais por

hora e aceitar pedidos de últi-

ma hora  e de um só produto.

O tempo de preparação  e de

produção é o mesmo, tanto

que se cria um artigo como se

criam 1.000. A capacidade de

aceitar este tipo de pedidos lhe

permitirá incrementar simulta-

neamente o volume das ven-

das  e da rentabilidade. 

INVESTIMENTO E REN-
TABILIDADE

A sublimação é uma das

tecnologias de impressão

mais econômica do mercado,

já que necessita  de um com-

putador (que você provavel-

mente já tem), uma impresso-

ra de sublimação, tintas, papel

transfer e uma prancha ou

prensa de calor. O preço dos

sistemas básicos , como o Sis-

tema Virtuoso para a deco-

ração dos produtos de alta de-

finição, está entre 600 euros e

1.550 euros. Esses sistemas

incluem as impressoras SG

400 (A4) ou SG800(A3+), a

tinta de sublimação SubliJet-

HD, o software da impressora

e  o projeto online CreativeStu-

dio, o suporte técnico integral e

um pacote de recursos para

ajudar nas tarefas de pro-

dução, vendas, marketing.  

O investimento mais impor-

tante é a prancha. Uma pran-

cha de boa qualidade lhe pro-

porcionará ótimos resultados;

seu custo pode estar entre

600 euros e  1.300 euros. As-

sim, seu investimento total  pa-

ra começar a sublimar deveria

ser de 600 euros (sem a pran-

cha). Se comparada com ou-

tras tecnologias, como por

exemplo , uma máquina gra-

vadora  por laser (mais de

7000 euros) ou uma impresso-

ra  para vestuário ( 11.000 eu-

ros), a sublimação resulta uma

opção muito econômica.  Além

disso, dado seu baixo custo de

entrada, sua amortização é

muito mais rápida. A qualidade

da impressão por sublimação

permite também projetar uma

estrutura rentável de preços,

ainda que os custos sejam os

mesmos ou inclusive  inferio-

res aos dos outros métodos de

impressão que já utilize. A co-

mercialização das quantida-

des de produtos demandadas

pelo mercado lhe permitirá

maximizar suas possibilidades

de rentabilizar os pedidos de ti-

radas pequenas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A impressão digital é o ca-

minho do futuro e a tecnologia

de sublimação é a resposta

que muitas empresas de im-

pressão vem buscando. Pode-

se  ganhar muito dinheiro acei-

tando pedidos sob demanda

de clientes novos e existentes.

Não crees que é o momento

de considerar  o que a subli-

mação pode  trazer ao seu

negócio?



LLaa  PPrreennssaa

rotativas
26

F
undado em 12 de jun-

ho de 1903, e, hoje,

um dos maiores diá-

rios do interior de São

Paulo, com tiragem de 26 mil

exemplares, o Jornal Cruzei-

ro do Sul, parte da Fundação

Ubaldino do Amaral, de So-

rocaba (SP), está unindo tra-

dição e arrojo tecnológico pa-

ra se configurar como mais

uma empresa jornalística a

utilizar as chapas Kodak So-

nora News.

Segundo Dino Sílvio de

Jesus, Supervisor de Pro-

dução do Cruzeiro do Sul, a

postura arrojada da direção

do jornal foi essencial para o

investimento na nova ge-

ração de tecnologias de pré-

impressão Kodak. Desde

2012, o Cruzeiro do Sul con-

ta com tecnologia Kodak

Trendsetter News, juntamen-

te com as chapas Kodak So-

nora News, pela produção de

cerca de 2500 chapas/mês.

Atualmente, no Jornal

Cruzeiro do Sul trabalham

270 colaboradores, destes,

38 exclusivamente no setor

de produção - pré-im-

pressão, expedição e im-

pressão.

Sucesso da World

Publish Expo 2015
Mais de 7 mil visitantes conferiram as novidades

para o segmento de jornais durante a World Publis-

hing Expo 2015 que aconteceu em Hamburgo, Ale-

manha. 

A 45ª versão do evento organizado pela Asso-

ciação Mundial de Jornais e Editores (WAN-IFRA)

contou com mais de 200 expositores de 22 países, en-

tre eles, fabricantes de impressoras rotativas, em-

presários do ramo editorial, agências de publicidade,

novos provedores de mídia etc.

O número de visitantes de 2015 foi ligeiramente

superior ao do ano passado, quando o evento aconte-

ceu em Amsterdan (Holanda). 

Além da exposição, a conferência contou,ainda,

com a apresentação de cases e soluções que apon-

tam novos caminhos e oportunidades para o mercado

de jornais e periódicos. 

Novas plataformas modulares

Contiweb da Goss
A Goss

anunciou a

Contiweb, uma

gama de seis

desbobinado-

ras e rebobina-

doras desen-

volvidas espe-

cificamente pa-

ra o segmento

de impressão

digital em bobi-

na. Ambas as

linhas foram

desenhadas para trabalhar com equipamentos altamente automa-

tizados em larguras de 770 e 1100 mm. 

Validação gratuita do formato PDF/UA
A validação do formato

PDF/UA incorporada à versão

6do Callas pdfaPilot Desktop

está disponível gratuitamente.

Qualquer usuário pode verificar a

possibilidade de atualização, tan-

to para plataforma Mac OS X

quanto para Windows.  

Dino Silvio de Jesus e os dois CTP Kodak.Chapa Sonora News em uso.

Jornal Cruzeiro do Sul com ganho produtivo com soluções Kodak 

https://www.youtube.com/watch?v=okMJH0Qv-2U


www.lchperu.com
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Sign Supply na FESPA Brasil 2016
A Sign Supply reforça o time

de expositores da FESPA Brasil

2016 apresentando soluções de

impressão para os mais diversos

formatos e necessidades dentro

do segmento de comunicação vi-

sual.

A diversidade de soluções oferecidas é um destaque, com um

equipamento de alta qualidade para cada tecnologia, como:

Solvente: MUTOH VJ 1624X, atende desde pequenas a gran-

des tiragens. Ideal para envelopamento automotivo, banners, co-

municação visual para eventos.

Sublimação: DGI HS-FT B - Impressora de nível industrial com

cabeças Kyocera.

Impressora flatbed de 2,50mx1,20m com cabeça Kyocera com

tamanhos de gotas variáveis UV: PRISMAJET HK 2512 - de 4 a 10 pL.

OKI na ExpoPrint Digital 2016
A OKI estará na Expo-

Print Digital / FESPA Brasil

2016 para apresentar suas

soluções, especialmente as

impressoras com uso de to-

ner branco. A empresa

aposta na feira para ampliar

a visibilidade de sua linha de

equipamentos.

A OKI possui como destaque as impressoras exclusivas que

possibilitam a impressão com toner branco e clear. A C941 é o

único equipamento 5 cores com tecnologia de impressão LED,

sendo compatível com o Fiery XF 5, um software de gerencia-

mento de cores e controle de fluxo de trabalhos gráficos. Permi-

te a impressão no formato A3+ e em diversas gramaturas.

Recentemente, a OKI adquiriu a Seiko. 

A
APS Feiras e a FES-

PA promoveram du-

rante os meses de

outubro e novembro

o FESPA Brasil Fórum. O

evento teve com objetivo

compartilhar conhecimento

sobre o mercado, tecnologia

e sobre as tendências vistas

na indústria. O FESPA Brasil

Fórum passou por São Pau-

lo, Rio de Janeiro, Recife,

Curitiba, Blumenau e Brasí-

lia, sempre reunindo grande

público formado por em-

presários e profissionais dis-

postos a aprender.

O Fórum teve êxito graças

aos patrocinadores que acre-

ditaram na iniciativa e pos-

suem o pensamento de edu-

car o mercado para que este

possa crescer de forma corre-

ta e sustentável. O FESPA

Brasil Fórum teve como Patro-

cinadores Ouro as empresas

Ampla, Mimaki, Roland, FIX

Impressoras, VinilSul e Sign

Supply; os Patrocinadores

Prata são Alltak, Akad, Calde-

ra, Havir, IITA, LZ, New Time,

OKI, Poly Fly, Ricoh, Sertha

Brindes e Zênite Sistemas.

O público que participou

do FESPA Brasil Fórum des-

tacou a oportunidade e a qua-

lidade do evento. 

O FESPA Brasil Fórum

fará ainda o Encontro Nacio-

nal durante a 3ª edição da

FESPA Brasil que acontece

de 6 a 9 de Abril de 2016 no

Expo Center Norte em São

Paulo.  A feira acontece pa-

ralelamente com a ExpoPrint

Digital.

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, sinali-

zação, grandes formatos, es-

tamparia digital, decoração de

interiores e muito mais. A feira

abriga importantes iniciativas

que fazem parte do "Profit for

Purpose", programa de rein-

vestimento de lucros da FES-

PA no mercado, como o Con-

gresso Internacional de Co-

municação Visual e Im-

pressão Digital e o Digital Tex-

tile Conference, visando levar

a melhor informação para to-

dos os visitantes.

FESPA Brasil Fórum percorreu o país compartilhando

conhecimento e debatendo a indústria
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A Durst Brasil está fechando o ano de 2015 com resultados positivos e já

planeja um ano de 2016 ainda melhor. A empresa que tem parceria com a Vi-

nilSul define sua ações para o próximo ano e o destaque é a participação na

FESPA Brasil, que acontece de 6 a 9 de abril em São Paulo.

Um projeto pioneiro da Durst Brasil na América Latina é a instalação da im-

pressora industrial inkjet UV Rho 1312 na ArtFix, uma referência mundial no

segmento de impressão e produção de mídias de comunicação. A velocidade

estimada do equipamento, para produção em padrão de 1000 dpi, é de 620

m2/hora, impulsionando a produção da ArtFix e a deixando com um diferen-

cial único. A ArtFix terminou agora a instalação da segunda Durst, uma 312R,

equipamento UV para materiais flexíveis com 3,5m de largura e velocidade de

mais de 300 m2 por hora, levando a ArtFix a um novo patamar.

A Durst Brasil instalou também o equipamento P10-200 na Visual Lab Co-

municação Visual, empresa do grupo Braspor. A P10-200 é um equipamento

UV híbrido com 2 metros de largura e velocidade de até 205 m2 por hora, o

que reforça os conceitos de criatividade, rapidez e qualidade da companhia.

A série Rho P10 define um novo padrão de qualidade para a produção indus-

trial inkjet, contando com resolução de até 1000 dpi e tecnologia de carro de

impressão Quadro Array com 10 cabeçotes.

Karen Nakamura 

Supervisora de Marketing da Konica Minolta

Karen Nakamura como sua nova superviso-

ra de Marketing da Konica Minolta

Com passagem pela também multinacional

japonesa Kyocera, onde trabalhou durante qua-

tro anos, Karen, que é formada pela ESPM e tem

pós-graduação pela FGV, possui nove anos de

experiência na área de Marketing, setor em que

desenvolveu diversos projetos sempre com foco

no segmento B2B (business to business). 

Karen compõe o Departamento de Marketing

da Konica Minolta no Brasil, ao lado de Milene

Barros e de Paulina Tokuy. 

Eduardo Sousa

Novo presidente da Afeigraf

Eduardo Sousa é

o novo presidente da

Afeigraf. Ele assume

o lugar de Klaus Tie-

demann, que preci-

sou se licenciar por

questões de saúde.

Eduardo é gerente

de marketing da Agfa

Graphics na América

Latina e irá prosse-

guir com o trabalho

que vem sendo reali-

zado pela entidade.

Profissional com mais de 18 anos de experiên-

cia em Marketing e Vendas, Eduardo Sousa é for-

mado na PUC em Administração de Empresas e

com MBA em Marketing pela ESPM, com passa-

gens em Agências de Publicidade e Consultoria

de Marketing. Atua desde 2003 na Indústria Gráfi-

ca, como Gerente de Marketing durante 5 anos na

Alphaprint e há 8 anos exercendo a função de Ge-

rente de Marketing da América Latina na Agfa

Graphics.
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ca Minolta foi
or mais um prê-

cional. A empre-
s processos de
qualidade pre-

a JUSE - União

de Cientistas e Engenhei-
ros Japoneses.

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

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

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

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

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

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

rar o momen-
esentes o pre-
nica Minolta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

integrado com capacidade de digitalizar
até 35 originais/minuto.

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

a Minolta inaugura Konica

ta Business Solutions do Sul

Minolta recebe prêmio internacional por Gestão de Qualidade

Impressoras digitais coloridas em formato A4

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

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

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

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

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

Tecnologia 3D

ao alcance de

todos
De um tempo para cá, o mun-

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

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

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

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

"Speedmaster imbatível"

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

Reunião da AFEIGRAF com novo formato 

Multigráfica comemora sucesso de

investimento em soluções Morgana
Fundada em Cuiabá-MT há 26 anos com o nome de Multicópias, a Mul-

tigráfica sempre primou pela qualidade de seus serviços e atendimento.
A Multigráfica iniciou uma pesquisa por fornecedores de soluções confiáveis

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

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

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

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

Explique os

objetivos.

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

dade e o bem maior.

Dê oportunidade e de-

senvolvimento profissio-

nal.

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

Entenda que essa ge-

ração vê a carreira como

vida.

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

Depende só de você dar

esta abertura.

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

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

Vejamos:

O mentor

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

O curioso

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

O faz-tudo

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

O desafiador

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

Mantendo talentos em sua gráfica

Quais os profissionais indispensáveis para o seu sucesso?

Thomaz Caspary

Consultor de

empresas, Coach e

diretor da

Printconsult Ltda.

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

Amigo gráfico:

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

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

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

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

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

As empresas, por sua vez, devem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O produto é voltado

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

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

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

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

BIG Data e a qualidade dos dados para as empresas

David Carvajal

Diretor Técnico de

DEYDE Calidad de

Datos

dcarvajal@deyde.es

Equipamento de inserção Pitney Bowes oferece nova marca 

de 10.000 unidades/hora

Se não formos capazes 
de capturar, interpretar

e depurar esse enorme volume
de dados que nos chega

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

a ser mais um neste mundo tão
complexo e competitivo

em que vivemos.
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Konica Minolta

apresenta YSoft

SafeQ
A Konica Minolta completa sua

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

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

Tecnologia de toner Xeikon

ICE é premiada

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

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

Epson lança

espectrofotômetro

ILS30EP
A Epson anunciou o lançamento do

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

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

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

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

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

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

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

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

impressora digital colorida Konica Minolta
bizhub PRESS C70hc. 

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

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

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

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

BLI Summer 2014 Pick

Awards 
A Konica Minolta foi internacionalmen-

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

Shun Kanbara,
Presidente da

Konica Minolta do
Brasil, e Takashi

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

oficialmente o novo
DIS

Nippak Soluções Gráficas expande seus negócios com fotoprodutos

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

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

de sucção a vácuo do papel. 
Outra característica im-

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

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

Foto Plim Plim expande

atuação no segmento

fotográfico 

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

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

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

Plataforma tecnológica para unidade

digital da Gráfica Noschang

A Konica Minolta, através de sua subsidiária Sul, está se tor-
nando a plataforma tecnológica da unidade de impressão digital
da Gráfica Noschang, sediada em Tramandaí (RS). 

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

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

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

Fujifilm apresenta a JetPress 720S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tre sua empresa e a con-
corrência.

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

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

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

Informação para agregar valor

Lucy López

Responsável pelo

Marketing -

DEYDE Qualidade

de Dados

www.deyde.es

Nobre Embalagem aposta em

evolução tecnológica 
Fundada em 1963 no Rio de Janeiro, a Nobre Emba-

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

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

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

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

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

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

em embalagens corrugadas
A Kodak anunciou o

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

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

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

Flint Group lança 

nova chapa

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

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

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

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

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

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

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

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

Fundada pela família
Braghiroli em 1974. Contudo,

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

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

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

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

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

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

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

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

regar um cartucho de re-
serva automaticamente en-

quanto se troca o cartucho principal.

Xaar lança novo

cabeçote de

impressão

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

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

Xaar 1002 GS6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Portobello investe em quatro novos

sistemas Durst Gamma XD

Durst Tau 330 chega ao mercado Americano
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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

http://www.alborum.com/la-prensa-brasil/
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