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RMGT/LED-UV: Apenas um investimento/múltiplas aplicações: 
PACKAGING, PROMOCIONAL E DIGITAL!!!

www.ferrostaal.com
ferrostaal.brasil@ferrostaal.com

Ferrostaal
Equipamentos e Soluções Ltda

São Paulo: 
(11) 3566-2611

Ryobi Mitsubishi
Graphic Technology Ltd.

Modelo RMGT 790PF
• Formato 600 x 788 mm
• Cura LED-UV (secagem instantânea)
• Melhor aproveitamento ½ folha para embalagens
• Cilindro Skeleton “Movable shell”

O lado “PACKAGING” da Ferrostaal
Fortalecido por novas instalações Brausse com Foil

Brausse 1050 FCi – Corte e 
vinco com opção de Foil
• 3 eixos de avanço do laminado 

/ 2 laminados cruzados (Novo)
• Formato: 750 x 1050 mm
• Range: 80 a 600 grs
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EDITORIAL

Chegou em boa hora
É chover no molhado dizer que o foco tem de ser no cliente e em como ele 
quer ter as suas experiências de consumo. Chegou a era do omni channel, 
uma fase de múltiplos canais para o consumidor ser atendido. Aliás o con-
sumidor de hoje é multicanal, compra em diversos meios e pode cruzar 
aquisições em ambientes físicos e virtuais. A experiência do consumidor 
vem sendo moldada por meio dos diferentes canais disponíveis de compras: 
internet, televisão, rádio, mala direta, catálogos, entre outros.
O consumidor escolhe se quer agora ou depois. Simples assim. Há uma 
corrente de consumo ligada a experiências mais inteligentes, baseadas no 
comportamento, conforto e agilidade. E as empresas estão se movimentan-
do. Os investimentos em softwares estão em alta. Peguemos como exemplo 
a Amazon, que anunciou recentemente o Amazon Go, um novo conceito de 
self service. Sabia que já existem dash buttons para a compra de produtos 
específicos? Nos Estados Unidos basta o consumidor colocar o botão em 
cima da máquina de lavar e com um único toque vai receber o sabão em pó 
em casa. A ferramenta é responsável por acionar a rota do centro de distri-
buição à porta do consumidor. 
Em solo brasileiro, a Livraria Cultura se movimenta para competir com 
meios e canais alternativos. A empresa decidiu montar campanhas mais 
centradas a partir da análise do histórico de compras de cada consumidor 
que entra nas unidades físicas. A partir desses dados, direciona ofertas per-
sonalizadas. O cliente sente que a marca se importa muito mais com ele, o 
vendedor consegue fazer uma interação proativa e, consequentemente, as 
taxas de conversão crescem. É o transpromo sendo trabalhado na prática, 
surfando na onda da diferenciação e do atendimento customizado. Que tal 
levar essa ideia para a sua gráfica? 
Pelo mundo há uma tendência chamada pop up stores. Nada mais é do 
que espaços que surgem e desaparecem para uma ação específica e com 
tempo determinado para acabar. A ideia central é explorar um local com 
concentração momentânea de público para apresentar uma linha especial, 
um tema da moda ou para causar impacto de merchandising. 
Sem falar, mas já escrevendo, nos robôs colaborativos e na internet indus-
trial, que estão revolucionando a indústria, além de quebrar paradigmas 

ao automatizar postos de trabalho nunca an-
tes pensados. De acordo com um estudo pu-
blicado em maio deste ano pela consultoria 
McKinsey, 50% dos atuais postos de trabalho 
no Brasil poderiam ser automatizados, ou 53,7 
milhões de um total de 107,3 milhões. Some 
esse indicativo com o mercado potencial de 
US$ 15 trilhões em 15 anos da internet indus-
trial e tenha uma solução - questionável ou 
não - para a indústria: robôs colaborativos com 
monitoramento remoto. 
A vida mudou mesmo. Agora táxi é Uber, di-
nheiro é cartão. Fique atento, faca que não cor-
ta pouco importa.

Saudações GRAPHPRINTENSES!

Fábio Sabbag
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ENTREVISTA
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Fábio Sabbag

PAULO FARIA

Recentemente a KBA Brasil anunciou Paulo Faria como seu novo diretor geral para executar a missão de coordenar 
as ações da filial brasileira. Com passagens por grandes empresas do setor gráfico (tanto no segmento offset como 
digital) e 25 anos de atuação nesse mercado, o executivo enxerga, com entusiasmo, seu novo desafio. “A KBA Brasil 
cresceu de forma sólida e consistente nos últimos anos, mesmo em uma época de crise. Meus principais objetivos 
agora são manter essa base instalada e expandi-la, sobretudo, em segmentos nos quais temos tecnologias bastante 
competitivas, como impressão de embalagens e impressão comercial”, disse. 
O executivo também destacou que haverá novidades chegando ao mercado brasileiro em breve e assegurou que a 
KBA Brasil marcará presença na ExpoPrint Latin America 2018. “Apresentaremos pela primeira vez ao mercado bra-
sileiro equipamentos de altíssima performance que foram mostrados na Drupa 2016”, adianta.   
O anúncio oficial de Faria contou com a presença de Ralf Sammeck, CEO da KBA para o segmento de máquinas 
planas, e Jan Drechsel, vice-presidente de vendas da companhia. De acordo com Sammeck, a companhia cresceu 
mundialmente seu market share em 25% em máquinas planas. “Foi um ano muito bom para nós. Em embalagens, 
assumimos 45% do mercado total. Em grandes formatos, somos líderes absolutos, com 70% do mercado. Comercia-
lizamos vários equipamentos para impressão de embalagens ao redor do mundo, inclusive no Brasil, e isso mostra 
que os clientes confiam na KBA, e estão reforçando essa confiança”, comentou o CEO da KBA para o segmento de 
máquinas planas.
Leia agora a entrevista que Faria concedeu à GRAPHPRINT e conheça os próximos passos da multinacional em solo 
brasileiro.

SOB NOVA DIREÇÃO NO BRASIL
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Entrevista

O desafio está lançado e gostaríamos de saber como vai 
ser desenhado o horizonte da KBA aqui no Brasil? 
Tenha uma história no setor gráfico, trabalhei em duas gran-
des companhia do setor (Heidelberg e HP) durante 25 anos. 
Passei grande parte da minha vida profissional no ambiente 
de produção que chamo de heavy metal com volumes signifi-
cativos de impressão. Depois fui conhecer de perto o ambien-
te digital. Ganhei com esse movimento uma visão mais ampla 
e amadureci algumas ideias para entender o lugar do digital e 
do offset. É preciso entender como usar as tecnologias, suas 
vantagens e desvantagens, assim como as aplicações e todo 
o processo que envolve a produção gráfica.
Coincidiu com a procura da KBA que buscava alguém no Brasil 
basicamente para dar continuidade ao trabalho que já havia 
sendo feito pelo Luiz Cesar Dutra. Aceitei o desafio exatamente 
por entender que a KBA vem crescendo bastante nos últimos 5 
anos. Há contas importantes usando a tecnologia KBA e tirando 
as vantagens proporcionadas pelos equipamentos da marca. 
É um desafio muito bacana depois de trabalhar por muito 
tempo no metal pesado e também no digital. Consigo assim 
ajudar a KBA que hoje também está com os olhos bem aber-
tos ao digital. 
Para assumir esse cargo, passei por um processo de sele-
ção bem complexo e acabou dando certo. Funcionou e estou 
muito feliz e motivado, é uma empresa que está muito bem 
posicionada em alguns segmentos. Talvez se eu não tivesse 
vivido os dois mundos (offset e digital) não teria vindo para 
a KBA nessa posição. Conquistei tudo com luta e sofrimento 
também, mas também tive muita sorte. Pessoalmente estou 
- e sou - muito feliz.

Então podemos esperar uma entrada no digital por parte 
da KBA? 
Estamos desenvolvendo coisas bacanas, mas só vamos anun-
ciar quando estiver com projetos maduros. Mas, sim, teremos 

novidades bacanas para esse segmento. No entanto é preciso 
manter o respeito com o offset, pois a KBA pensa, e eu sempre 
falei isso no mercado, que o offset tem o seu lugar e que o 
digital não vai ocupa esse lugar tão cedo. Além de não ser uma 
questão de ocupar e sim conviver em harmonia com o digital.

Podemos pensar que o movimento da KBA para o digital 
leva ao estreitamento de parcerias com empresas que já 
atuam no setor? 
Então alguns movimentos da KBA já rumam para parcerias 
como a já estabelecida com HP e outros players do mercado. 
Já temos belas máquinas atuando em parceria. 
Não dá para não ter atenção ao digital, todo mundo acompa-
nha de perto todos os cenários. Não há um fabricante hoje 
que não tenha o olho atento ao digital, independentemente 
de ser uma fatia ainda muito pequena do volume. Mas é um 
mercado em crescimento.  

Você enxerga que o vasto conhecimento que você adqui-
riu no mundo offset - como você mesmo diz no ambien-
te heavy metal – em conjunto com a passagem recente 
pelo digital vai mostrar mais claramente os caminhos 
que precisam ser trilhados? 
Eu não vejo o mercado dividido entre offset e digital, para mim 
não há essa lobotomia entre offset e digital. Acredito piamen-

“É um desafio muito bacana depois de 

trabalhar por muito tempo no metal pesado 

e também no digital. Consigo assim ajudar 

a KBA que hoje também está com os olhos 

bem abertos ao digital.” 

“Não dá para não ter atenção ao digital, 

todo mundo acompanha de perto todos 

os cenários. Não há um fabricante hoje 

que não tenha o olho atento ao digital, 

independentemente de ser uma fatia ainda 

muito pequena do volume. Mas é um 

mercado em crescimento.”
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te que a solução está no  no meio, com espaço para todos. O 
offset tem a vantagem de escala e produtividade e o digital 
tem um mercado a ser explorado. Ninguém anula ninguém. 
Nunca usei argumento de anulação nem quando estava na 
Heidelberg nem quando estava na HP. 

A KBA vai fazer 200 anos em setembro e é uma nave 
mãe considerável. Como controlar suas inquietudes 
tecnológicas?  
É, ninguém fica 200 anos de graça principalmente em um 
mercado duro como o gráfico. A empresa é muito estável, 
trabalha muito enxuta e com praticidade. Acaba sendo muito 
centrada no cliente, consegue ouvir o que o cliente tem a dizer 
e customizar soluções quando necessário. 
Cheguei em um momento muito positivo para KBA aqui no 
Brasil. As ações da KBA estão crescendo e continua com por-
te, capital e confiança dos investidores. Recentemente ad-
quiriu outras empresas e possui parcerias fortes com players 
também gigantes. A KBA atua em mercados onde as pessoas 
não imaginam: imprime em metal e vidro por exemplos. Há, 
com isso, uma pulverização, a empresa não depende de um 
segmento. Temos de ser eficientes, não há concorrente ama-
dor nesse negócio.    

Nossa resposta tem de ser veloz, vamos trazer a marca para 
mais próxima do cotidiano do gráfico. A KBA construiu uma 
reputação importante com as bicolores e depois o mercado 
migrou para os equipamentos de quatro cores. Neste meio 
tempo a empresa perdeu espaço para outros concorrentes. 
O Dutra conseguiu trazer de volta a marca para a mesa dos 
clientes e vamos ampliar essa chegada decisiva na nego-
ciação. Agora é trabalhar muito para colar novamente no 
mercado. Há espaço para crescer, mas é preciso entregar 
respostas pontuais e velozes. 
Noto que os clientes da KBA estão crescendo e há um índice 
muito alto de aquisições de outras máquinas da empresa em 
curtos períodos.      

“O offset tem a vantagem de escala e 

produtividade e o digital tem um mercado 

a ser explorado. Ninguém anula ninguém. 

Nunca usei argumento de anulação nem 

quando estava na Heidelberg nem quando 

estava na HP.” 

“A KBA atua em mercados onde as 

pessoas não imaginam: imprime em metal 

e vidro por exemplos. Há, com isso, uma 

pulverização, a empresa não depende de 

um segmento. Temos de ser eficientes, não 

há concorrente amador nesse negócio.”

“Nossa resposta tem de ser veloz, vamos 

trazer a marca mais próxima do cotidiano 

do gráfico. A KBA construiu uma reputação 

importante com as bicolores e depois o 

mercado migrou para os equipamentos de 

quatro cores.”

Percebemos que os grandes fabricantes de impressoras, 
além do hardware em si evidentemente, olham com cari-
nho para a ampliação de produtos e serviços que envol-
vem a oferta de insumos. Está na radar da companhia?
Sim, está. Ainda não posso entrar em detalhes, mas está bem 
forte no radar, posso garantir.  Não é fácil viver de máquina 
impressora hoje, é um negócio muito difícil de pagar. Uma 
saída é ampliar a oferta de consumíveis, ou outro produto que 
tenha um giro interessante, para arcar com os custos fixos.
Mas é um movimento que precisa ser feito de forma inteli-
gente. Serviços é outro ponto que vamos ampliar. Costumo 
dizer que quem vende a primeira máquina é vendas e a 
segunda é serviços. 



GRAPHPRINT  AGOSTO 17 9

WORKFLOW

O evento foi realizado na sede da Associação Brasileira da Indús-
tria Gráfica (Abigraf) e contou com a participação de empresários 
gráficos de todo o Brasil, que se reuniram para saber mais sobre 
as novas aplicações do software, que traz recursos aprimorados 
para produção comercial, promocional e de embalagens, além de 
permitir fácil integração com processos de impressão digital, crian-
do verdadeiros fluxos de trabalho híbridos (offset e digital).
A apresentação foi realizada por Benjamin Faz, consultor e especia-
lista em software de workflow da Kodak. Também estiveram pre-
sentes Anderson França, gerente de vendas para a América Latina, e 
Mario Mello, gerente de conta para soluções de workflow da Kodak.
Segundo Faz, o objetivo da apresentação não era realizar uma de-
monstração técnica, mas, sim, mostrar na prática as vantagens que 
o Kodak Prinergy 8 pode oferecer. “Mais do que tudo, estou aqui 
para mostrar como podemos ajudar a empresa de vocês a se tornar 
mais lucrativa, ganhar tempo e qualidade na produção”, pontuou.
Um dos principais diferenciais da nova versão apresentada está 
na capacidade de realizar o gerenciamento de fluxo de trabalho 
com elevado grau de automação, rapidez e confiabilidade. Entre 
os recursos destacados estiveram as novas aplicações para o 
segmento de embalagens, como, por exemplo, suporte à tecno-
logia Kodak Staccato para otimização dos padrões de retículas, 
obtenção de gradações tonais mais suaves, ajustes inteligentes 
e automatizados de layout para produção flexográfica ou digital 
através do Kodak Pandora 8.

AVANÇOS 
Também foram mostrados novos settings que permitem a grava-
ção de chapas com maior qualidade e, ao mesmo tempo, otimi-
zam o consumo de tinta e aprimoram a qualidade das imagens 
impressas, bem como a  integração com a tecnologia Maxtone SX 

Entre os recursos destacados estiveram as novas aplicações 
para o segmento de embalagens, como, por exemplo, suporte à 
tecnologia Kodak Staccato para otimização dos padrões de retículas, 
obtenção de gradações tonais mais suaves, ajustes inteligentes e 
automatizados de layout para produção flexográfica ou digital através 
do Kodak Pandora 8

Em São Paulo, Kodak apresenta 
novidades do Prinergy 8
A KODAK REALIZOU NO DIA 22 DE JUNHO 
UM CAFÉ DA MANHÃ TECNOLÓGICO PARA 
APRESENTAR OS NOVOS RECURSOS DA 
SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE FLUXO 
DE TRABALHO KODAK PRINERGY 8

Screening, que permite conseguir uma transição suave em áreas 
de imagem que mesclam retículas estocásticas e convencionais. 
Para obtenção de pretos mais sólidos e aprimorada qualidade vi-
sual nas embalagens, o Kodak Prinergy 8 também está integrado 
à tecnologia Kodak  Digicap NX.
Outra novidade foi a interface remodelada do Kodak Insite 8, portal 
web que integra pré-impressão, impressão, designers e clientes, 
permitindo a visualização, revisão, adição de comentários e apro-
vação dos trabalhos de modo simples e automatizado. Na nova 
versão, o ‘insite’ pode ser aberto e acessado a partir de qualquer 
browser padrão, sem problemas de compatibilidade.
Encerrando a apresentação, foram mostrados os recursos da nova 
ferramenta Prinergy Cloud, que, além de garantir a integridade e 
segurança de dados dos clientes na nuvem (cloud) através de uma 
tecnologia certificada de encriptação de dados, também oferece 
recursos adicionais que permitem otimizar a gestão do processo 
gráfico como um todo por meio da ferramenta Analytics, que realiza 
a análise de dados e de procedimentos dentro da gráfica, gerando 
relatórios que possibilitam uma gestão mais transparente, e identi-
ficar gargalos, necessidade de investimentos, rearranjo de linhas de 
produção, status dos trabalhos, revisão, produção, saída etc.   
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PRIMEIRA EMPRESA A INVESTIR EM MODELO 
ACCURIOPRINT C2060L NO BRASIL

A Gráfica SR, sediada em Horizontina (RS), de acordo com 
o sócio e proprietário Franciel Roehrs, após uma ampla 
pesquisa por marcas e tecnologias optou pelo investi-
mento no recém-lançado modelo AccurioPrint C2060L, 
da Konica Minolta. “O fato de ser uma tecnologia nova foi 
importante para nossa decisão. Além disso, ao realizar-
mos a pesquisa, obtivemos excelente feedback sobre a 
Konica Minolta e sua tecnologia. Outro fato importante foi 
a existência de suporte técnico próximo, através da Co-
pyjuí, revenda localizada na cidade de Ijuí e que condu-
ziu a negociação. Foi necessário meio dia de treinamento 
para que o operador começasse a usar a impressora. Isso, sem falar na qualidade de imagem 
que ela oferece e a baixa necessidade de manutenção”, diz Roehrs.
De acordo com Antônio Reginatto, diretor da Copyjuí, a AccurioPrint C2060L oferece a qualidade e 
performance que uma empresa com o perfil da Gráfica SR necessitava.  “A AccurioPrint C2060L 
está inovando o parque digital da Gráfica SR. Durante o processo de pesquisa e avaliação do equi-
pamento, enviamos arquivos de clientes reais da Gráfica SR para serem impressos no Digital Ima-
ging Square da Konica Minolta em São Paulo; foi quando eles puderam comprovar a qualidade de 
impressão. Sem dúvidas, foi um fator decisivo para optarem pela impressora”, observa Reginatto. 

NOVO MARCO DE 
PRODUÇÃO PARA 
INDÚSTRIA GLOBAL 
DE CELULOSE

A Eldorado Brasil segue com forte 
ritmo de produção em sua unidade 
em Três Lagoas (MS). A empresa 
alcançou um novo patamar para a 
indústria global, com a produção de 
156.384 toneladas de celulose em 
maio e uma média diária de 5.045 
toneladas de celulose.
Adicionalmente, houve recorde na 
geração de energia elétrica, produ-
zida por biomassa proveniente do 
processo produtivo, de 122 mil MW 
e de venda para o sistema elétrico 
nacional de 21 mil MW no mês, com 
média de 28,6 MWh. 
De acordo com a empresa, nos 
cinco primeiros meses de 2017 o 
volume de produção de celulose 
da Eldorado foi de 730 mil tone-
ladas, volume 12% maior do que 
no mesmo período em 2016. Já o 
volume total de energia gerada de 
janeiro a maio de 2017 foi de 572 
mil MW, 4% superior a igual perí-
odo do ano anterior. As vendas de 
energia para o sistema elétrico na-
cional totalizaram o volume de 96 
mil MW, resultado 46% superior aos 
cinco primeiros meses de 2016. “A 
alta performance das operações e a 
gestão com foco na competitivida-
de são os diferenciais que colocam 
a Eldorado em posição de destaque 
no mercado global de celulose”, 
afirma José Carlos Grubisich,  pre-
sidente da Eldorado Brasil.

RICOH LATIN AMERICA REALIZA PRESIDENT´S 
LEADERSHIP FORUM, EM MIAMI

A Ricoh Latin America realizou no último mês de 
maio, no Hotel JW Marriot, em Miami (EUA), o 
President´s Leadership Forum. O encontro tem 
como objetivo rever os temas-chave que terão 
maior impacto no plano estratégico da compa-
nhia em 2017. 
Durante o encontro, a Ricoh se comprometeu 
a continuar seus investimentos nos setores de 
comunicação gráfica e educação, assim como 
outras iniciativas que a companhia irá promover como a Advanced Services. Todas as palestras 
e painéis realizados no encontro foram idealizadas com o compromisso da companhia de gerar 
crescimento rentável da Ricoh na América Latina.
O encontro também contou com a eleição do President’s CUP, onde são premiadas as compa-
nhias que atingem 100% da receita e de rendimento operacional. A Ricoh Brasil ficou em 1ª 
lugar em todos os critérios definidos pela organização.

Franciel Roehrs e Rosane Roehrs, 
sócios e proprietários da Gráfica SR
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A 123ª edição da Pesquisa Clima Empresarial Lide-FGV, realizada 
com CEOs, presidentes e outros líderes corporativos presentes no 
Almoço-Debate Lide, realizado no dia 12 de junho, na capital pau-
lista, revela que os empresários acreditam na melhoria da receita 
(45%), frente a 24% do mês anterior; para 36% houve uma ligeira 
piora (em maio o índice era 46%); e para 19% vai ficar igual (frente 
a 30% do mês anterior).
Apresentado no final do evento, que contou com exposição de Ives 
Gandra Martins, jurista, advogado, professor e escritor, o levan-
tamento coordenado por Fernando Meirelles, presidente do Lide 
Conteúdo e professor titular da FGV-EASP, mostra que nesta edição 
de junho as administrações públicas obtiveram índice de eficiência 
gerencial de 3,1 para a esfera federal (em maio era 4,7); 5,7 para 
estadual (no âmbito do Estado de São Paulo; ante mesmo número 
em maio) e 8,0 para a municipal (relativa à capital paulista; que 
também é igual ao mês de maio). Calculado pela Fundação Getúlio 

BEMIS ABRE ESCRITÓRIO 
COMERCIAL NO PERU E 
PLANEJA AMPLIAR AS VENDAS 
NA AMÉRICA DO SUL 

A Bemis, uma das maiores fabricantes de embalagens do mundo, vai inaugu-
rar um escritório comercial em Lima, no Peru. Com investimento previsto de 
US$ 500 mil e a contratação de uma equipe comercial, a empresa pretende 
fazer com que a base peruana seja um centro para suas novas operações 
na região andina.
Sob a coordenação do gerente comercial Eduardo Posada, esta equipe de 
vendas é responsável por levar aos mercados do Peru, Equador e Colôm-
bia as inovações em embalagens já utilizadas no Brasil, Argentina e México, 
adaptadas aos hábitos de consumo da população andina. O portfólio da em-
presa abrange os mercados de alimentos, bebidas, cosméticos, farmacêu-
ticos, higiene pessoal, limpeza doméstica, médico-hospitalares e pet food.  
O novo escritório já está realizando alguns testes de embalagens de clientes, 
e a maior demanda atualmente tem sido por embalagens para proteínas, ali-
mentos líquidos, iogurtes e margarinas. “É realmente gratificante poder retor-
nar ao meu país para promover negócios e movimentar a economia local. A 
região andina está em franca expansão e, caso tenhamos oportunidade, não 
descartamos a hipótese de instalar uma fábrica e, também, realizar aquisi-
ções”, afirma Carlos Santa Cruz, presidente da Bemis para a América Latina. 
Como parte da estratégia de aceleração do crescimento das operações na 
América Latina, a Bemis também já estuda a expansão para outros países 
na América do Sul.

VOITH PAPER SOB NOVA GESTÃO           
                                       
Em junho o conselho supervisor da Voith GmbH no-
meou Andreas Endters para ocupar a função de pre-
sidente do conselho de administração da divisão do 
Grupo Voith Paper a partir de 1° de outubro 2017. Des-
sa forma, ele sucederá a Bertram Staudenmaier, que 
decidiu deixar a empresa ao final deste ano fiscal, que 
se encerra em setembro de 2017.
Endters juntou-se à Voith Paper em Heidenheim, em 
1995, como gerente de vendas e marketing para as 
mantas de prensa QualiFlex. Em 2000, ele foi apon-
tado vice-presidente executivo da Voith Paper Ra-
vensburg; um ano depois, tornou-se presidente do 
conselho consultivo da empresa. Dois anos mais tar-
de, em 2004, Andreas Endters tornou-se membro do 
conselho de administração da divisão do Grupo Voith 
Paper, onde assumiu a responsabilidade pela Busi-
ness Division Rolls. Em 2008, ele foi transferido para o 
conselho de administração da divisão do Grupo Voith 
Hydro, no qual assumiu a responsabilidade pela ges-
tão de contratos mundial da área de Large Hydro. Ao 
final de 2011, ele retornou à Voith Paper como mem-
bro da diretoria dessa divisão do grupo, inicialmente 
assumindo a responsabilidade pela área de máquinas 
de papel. Desde outubro de 2012, ele é responsável 
pela Business Line Projects. 

EMPRESARIADO ACREDITA QUE RECEITA DEVE MELHORAR EM 2017, APONTA 
PESQUISA LIDE-FGV

Vargas (FGV), o índice é uma nota de 0 a 10, resultante de três 
componentes com o mesmo peso: governo, negócios e empregos.
A pesquisa também apresenta redução do índice de clima em-
presarial de quase um ponto percentual: 4,8 (ante 5,7 em maio e 
relativamente igual à média de 4,9 obtida ao longo dos Almoços-
-Debates realizados em 2016). Já o cenário político continua a ser 
um tema preocupante (98%) para o empresariado brasileiro, se-
guido pela inflação (1%), e juntos câmbio e crise internacional com 
(1%). Para os líderes empresariais, o mesmo cenário político é o 
fator que mais impede o crescimento das empresas (59%) – a se-
guir, vêm carga tributária com o mesmo índice da edição passada 
(24%), nível de procura (16%) e taxa de juros (2%). Questionados 
sobre qual área que o Brasil mais precisa melhorar, o empresariado 
aponta, justamente, a política (44%) e também a educação (33%) 
como as principais, seguidas por infraestrutura (15%), segurança 
(5%) e saúde (3%).
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Para começar a rodar com perfeição, a 
impressora precisa ser alimentada corre-
tamente por meio de informações pontu-
ais e pragmáticas. Falamos aqui do pro-
cesso de CtP, que se consolidou há alguns 
anos nas gráficas brasileiras. 
Chegou para melhorar o processo de im-
pressão e prontamente serviu como uma 
resposta positiva para a necessidade de 
conferir rapidez e qualidade ao trabalho 
final de registro e impressão. De uma 

Começo certo, final feliz

EMPRESAS INVESTEM 
EM EQUIPAMENTOS CADA 
VEZ MAIS VELOZES E COM 
AUTOMAÇÃO. O OBJETIVO É 
TORNAR AS GRÁFICAS MAIS 
PRODUTIVAS E COM MENOR 
ÍNDICE DE ERROS  

pela Heidelberg é a automação, tornando 
assim a gráfica mais produtiva e com me-
nor índice de falhas”, aponta.
“Cada vez mais os clientes procuram 
equipamentos para substituir a mão de 
obra humana, e com isso buscam equi-
pamentos capazes de diminuir ao máximo 
a necessidade de uma pessoa dedicada 
operando o CtP. Sendo assim, os fabrican-
tes de CtP buscaram saídas para atender 
a essa necessidade. É o caso da Heidel-

Marcelo Henrique, produto CtP e chapas da Heidelberg:

“Comercializamos a Suprasetter desde 2004. 

Essa é uma tecnologia bastante madura, 

desenvolvida e fabricada na Alemanha. O principal 

diferencial dos CtPs fabricados pela Heidelberg 

é a automação, tornando assim a gráfica mais 

produtiva e com menor índice de falhas.”

forma resumida, o CtP permite eliminar a 
película e os químicos, assim como outras 
etapas tradicionais dos fotolitos.
De acordo com Marcelo Henrique, produto 
CtP e chapas da Heidelberg, a fabricante 
alemã possui solução em CtP para qual-
quer segmento gráfico offset. “Comer-
cializamos a Suprasetter desde 2004. 
Essa é uma tecnologia bastante madura, 
desenvolvida e fabricada na Alemanha. O 
principal diferencial dos CtPs fabricados 
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berg, que com o programa Pushto play, 
push to stop, demonstra aos seus clientes 
equipamentos totalmente automatizados 
com chapas gravadas, reveladas, dobra-

das, selecionadas e prontas para entrar 
em máquina. O processo acaba com fa-
lhas e proporciona um acerto bem mais 
rápido, além de reduzir desperdícios”, ex-
plica o profissional da Heidelberg.  
Olga da Silva, regional marketing mana-
ger Latin America da Kodak, avisa que 
a empresa oferece duas linhas de CtP: 

QUAL O EQUIPAMENTO MAIS INDICADO PARA:

HEILDEBERG
PROMOCIONAL 

“Para tiragens médias e pequenas, no formato folha inteira, temos a Suprasetter 

A106 com velocidade de 18 chapas por hora, e para tiragens maiores temos a Su-

prasetter 106, que pode chegar a 55 chapas por hora. No formato meia folha e um 

quarto de folha temos a Suprasetter A75/52. O grande diferencial das máquinas da 

Heidelberg é que todos os nossos CtPs já vem com o laser preparado para aplica-

ções especiais, como no caso da impressão lenticular, só precisando de uma licença 

para realizar esse tipo de trabalho”, diz Henrique.

EDITORIAL 

“Dado o volume normalmente apresentado nesse segmento indicamos a Supraset-

ter 106, com alimentador automático com duas gavetas”, aponta Henrique.

EMBALAGEM 

“A Suprasetter A106 é a nossa líder de vendas no segmento de embalagem, podendo 

ser integrada a qualquer fluxo de trabalho existente”, finaliza Henrique.

KODAK
PROMOCIONAL
Kodak Trendsetter Q400, Q800 e Q1600 e Kodak Achieve T400 e T800.

EDITORIAL
Kodak Trendsetter News e Kodak Generation News.

EMBALAGEM
Kodak Flexcel NX.

Vlamir Marafiotti, gerente de produto, explica que a Agfa Gevaert do Brasil:

“Nosso diferencial está exatamente na variedade, ou seja, no vasto 

portfólio de equipamentos a oferecer. Temos todos os modelos 

de tecnologia de laser, velocidades e formatos, com vários níveis 

de automação e recursos até os mais simples e acessíveis. Outro 

diferencial está nas próprias equipes técnicas especializadas e 

treinadas pela casa matriz na Bélgica.”

Kodak Trendsetter e Kodak Achieve, com 
os modelos Trendsetter Q400, Q800 e 
Q1600, e os Achieve T400 e T800. “A li-
nha Trendsetter é caracterizada por um 
desempenho inigualável que a consagrou 
como o CtP líder da indústria por suas 
capacidades de velocidade, qualidade e 
confiabilidade. Com a tecnologia única 
Kodak Squarespot, de ponto quadrado, 
atinge resoluções de 1200 a 2400dpi ou 
1270 a 2540dpi, e pode gravar entre 22 e 
50 chapas por hora, dependendo da confi-
guração. Os equipamentos Kodak Achieve 
também são reconhecidos pela qualidade 
que oferecem, além de serem robustos, 
confiáveis e acessíveis. Dependendo da 
configuração, podem gravar entre 16 e 28 
chapas por hora, com resolução de 2400 
ou 1200dpi”, explica Olga. 
Com as opções acima mencionadas, a 
Kodak atende as necessidades da mais 
ampla variedade de gráficas em termos 
de velocidade, tamanho da chapa e reso-
lução. “Além disso, numerosas opções de 
automação estão disponíveis para aumen-
tar ainda mais a eficiência dos processos 
de pré-impressão das gráficas: módulos 
de carregamento e descarregamento au-
tomático, carregamento automático de 
cassetes individuais ou múltiplos, mesa 
de descarregamento longa com rotação 
da chapa e sistema de perfuração em li-
nha”, completa Olga.
Na última Drupa, a Kodak anunciou fu-
turos incrementos de velocidade à sua 
linha de CtP. Os modelos Trendsetter Q400 
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e Q800 passarão a contar com uma op-
ção adicional de altíssima velocidade “W 
Speed”, oferecendo tecnologia de grava-
ção de imagem para demandas de alta 
produtividade, ou seja, até 68 chapas/
hora em padrão 8 páginas (folha inteira), 
ou 75 chapas/hora para o padrão 4 pági-
nas (meia folha) utilizando as chapas Ko-
dak Sonora XP. “Trata-se do portfólio que 
oferece a opção mais veloz e sustentável 
para gravação de chapas do mundo. Ainda 
falando sobre produtividade, tanto a linha 
Trendsetter como Achieve têm um novo 
módulo opcional de carregamento auto-
mático de cassetes, que permite trabalhar 
com até quatro cassetes para 120 chapas 
cada um, totalizando 480 unidades que 
podem ser gravadas sem qualquer inter-
venção manual. Além da produtividade, 
também houve otimização da resolução. 
As linhas passarão a contar com opções 
de modelos que incorporam tecnologia de 
imagens para resoluções que vão de 4800 
a 5080dpi. Essa opção poderá ser usada 
para reprodução de imagens com grande 
quantidade de detalhes pequenos, linhas 
onduladas de tamanho variável ou mi-
croimpressões imperceptíveis a olho nu”, 
garante Olga. 
Vlamir Marafiotti, gerente de produto, ex-
plica que a Agfa Gevaert do Brasil atua em 
vários segmentos e que para cada um de-
les há uma configuração e customização. 
“Nosso diferencial está exatamente na 
variedade, ou seja, no vasto portfólio de 
equipamentos a oferecer. Temos todos os 
modelos de tecnologia de laser, velocida-
des e formatos, com vários níveis de au-
tomação e recursos até os mais simples 
e acessíveis. Outro diferencial está nas 
próprias equipes técnicas especializadas 
e treinadas pela casa matriz na Bélgica. 
Há engenheiros para equipamentos, sof-
tware e aplicação de produtos. Não tra-
balhamos com equipes terceirizadas para 
equipamentos e softwares que estão em 
linha”, avisa.

DIFERENCIAIS DA PRÉ-IMPRESSÃO 
Hoje, com a concorrência cada vez mais 
acirrada, é importante a diminuição de 
custos em todas as etapas nos processos 
de produção. Henrique enxerga que para 
uma gráfica ser considerada de ponta tem 
de haver processo enxuto, tendo como sa-
ída a busca por automação. “É preciso ter 
um processo automático na gravação de 
chapas, com sistema prinect conectado a 
offset, além de fazer o ajuste do tinteiro e 
mandar dados de gramatura do papel, for-
mato, pressão dos rolos, entre outras in-
formações. Assim o acerto fica bem mais 
rápido, além de trazer todos os dados de 
apontamento das offsets com o analyze 
point que vai criar gráficos de performan-
ce”, fala Henrique.
Efetivamente é na pré-impressão que 
são estabelecidos estimativas de custo e 
controle de qualidade do impresso. A in-
tegração da pré-impressão com os outros 
fluxos de trabalho da gráfica é essencial, 
pois capacita a empresa a gerenciar os 
processos com mais transparência, efi-
ciência e qualidade. “A Heidelberg tem 
como premissa básica apontar os pontos 
de melhoria que uma pré-impressão bem 
montada proporciona às gráficas, além de 
evidenciar os benefícios de um sistema 
integrado. Em nossas vendas apresenta-
mos aos clientes um cálculo de retorno de 
investimento, deixando-os mais seguros”, 
garante Henrique.  

Investimentos em bens de capital devem 
ser analisados e planejados com frequ-
ência, pois podem trazer uma grande 
redução de custo de produção. “A Heidel-
berg está preparada para atender a todo 
o mercado com o melhor que existe em 
tecnologia. Temos equipamentos de fácil 
operação e muito flexíveis, com possibi-
lidade de fazer chapas para diferentes ti-
pos de impressão em qualquer substrato, 
como, por exemplo, o impresso de segu-
rança, que exige detalhes muito finos em 
microlinhas. O nosso CtP permite uma re-
solução de 5080dpi, que pode ser habili-
tado via software ou impressão lenticular, 
que é impresso em uma lente para dar o 
efeito 3D. Para isso é necessário possuir 
esse recurso no gravador, e a Heidelberg 
possui em sua linha Suprasetter”, conclui.
E tem novidade no ar. A Heidelberg, por 
meio da linha Suprasetter 106, acaba de 
trazer novas velocidades ao mercado: 
“Antes nossos equipamentos, começa-
vam com 15 chapas por hora e chegavam 
a 42, hoje começamos com 21 chapas por 
hora, chegando a 55, trazendo uma pro-
dutividade maior aos nossos clientes”, 
informa Henrique.  
Ao analisarmos a história do CtP no mun-
do, obviamente, notaremos grandes mu-
danças. Talvez a primeira tenha sido o 
amadurecimento e adoção, como padrão, 
da tecnologia térmica para a maior parte 
dos trabalhos gráficos, substituindo tec-

Olga da Silva, regional marketing manager Latin America da Kodak:

“A linha Trendsetter é caracterizada por um desempenho inigualável 

que a consagrou como o CtP líder da indústria por suas capacidades 

de velocidade, qualidade e confiabilidade. Com a tecnologia única 

Kodak Squarespot, de ponto quadrado, atinge resoluções de 1200 a 

2400dpi ou 1270 a 2540dpi, e pode gravar entre 22 e 50 chapas por 

hora, dependendo da configuração.”
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nologias anteriores e obsoletas. “Outra 
mudança importante diz respeito à flexibi-
lização dos formatos de chapas de modo 
que, hoje, há soluções que podem atender 
padrões como 4up, 6up e 8up sem con-
tratempos, e com opções de automação 
para atingir as necessidades de todos os 
tipos de impressores nos segmentos da 
impressão promocional, editorial e de jor-
nais”, detecta Olga. 
Uma terceira mudança importante desse 
segmento não se refere, necessariamen-
te, ao equipamento CtP em si, mas à tec-
nologia de chapa. “A Kodak vem liderando 
essa transformação através do lançamen-
to de chapas que minimizam o consumo 
de químicos, água e energia, e reduzem 
o impacto ambiental da impressão, o que 
culminou com o surgimento das chapas 
Kodak Sonora Livres de Processamento, 
que dispensam por completo o uso de 
químicos, eliminam a necessidade de pro-
cessadora e minimizam drasticamente o 
uso de água e consumo de energia, além 
de aumentar a eficiência, reduzindo o 
tempo de produção e eliminando variáveis 
do processo. Por fim, uma quarta mudan-
ça se refere a produtividade e automação, 
dois itens que caminham juntos. As gráfi-
cas precisam produzir chapas com maior 
velocidade, assertividade e qualidade, e, 
para isso, precisam de equipamentos que 
permitam atender satisfatoriamente ao 
fluxo de entrada e saída de chapas, mini-
mizando o tempo gasto com intervenções 
manuais e abastecimento de chapas”, 
enumera Olga. 
É fundamental que as gráficas trabalhem 
com as soluções mais avançadas do 
mercado, considerando que elas trazem 
grandes melhorias em questão de efici-
ência, produtividade e sustentabilidade. 
“Os CtPs que a Kodak oferece atualmen-
te garantem a mais rápida gravação das 
chapas com a mais alta qualidade e o 
mais baixo consumo de energia, o que 
tem um efeito muito favorável nos custos 

AGFA  
“Por mais que a impressão digital avance, acredito que as duas áreas coexistem e 

cada uma está ainda direcionada para determinados nichos de mercado. Portanto é 

fundamental para a gráfica manter, renovar e aprimorar seus equipamentos de pré-

impressão”, fala Marafiotti. 

HEIDELBERG
“Sim, a impressão digital veio para atender a uma demanda de baixas tiragens 

que impacta todos os segmentos da indústria gráfica. Hoje em dia, grande parte 

das gráficas enxerga as vantagens da impressão digital como complemento às 

máquinas offset. Ambas as tecnologias trabalham em harmonia no parque de im-

pressão”, confia Henrique. 

KODAK
“A Kodak acredita na coexistência dos processos convencionais e digitais. No mundo, 

não há espaço para um processo de produção. Portanto, sim, um CtP que ofereça qua-

lidade, automação e desempenho, juntamente com uma tecnologia de chapa verde e 

confiável, permanecerá sendo fundamental para que uma gráfica obtenha impressos 

de qualidade”, acredita Olga. 

e tempos da produção. Há, também, o uso 
de chapas de qualidade. Os custos mais 
elevados de uma gráfica estão na impres-
são (papel, tempo de acerto de máquina, 
consumíveis), e não na pré-impressão. 
Portanto, uma boa chapa, que ofereça 
bons pontos e excelência de performance 
em máquina, é fundamental para reduzir 
o consumo de papel e tinta, e o tempo de 
start-up da impressora. E, claro, um CtP 
com tecnologia confiável e com configu-
rações de automação que permita tirar 
total proveito dessa chapa”, indica a pro-
fissional da Kodak. 
Marafiotti conta que o avanço mais impor-
tante foi a evolução das chapas offset onde 
as camadas passaram por uma transfor-
mação tecnológica química muito grande, 

fazendo com que as gravações das mes-
mas pudessem ser mais rápidas, precisas 
e com mais qualidade de impressão, “sem 
nos esquecermos da redução de químicos 
antes e depois do processo. Lógico que 
depende muito do nicho de mercado que 
a gráfica atua, entretanto considero uma 
pré-impressão de ponta aquela que pode 
receber qualquer tipo de trabalho e aten-
der ao cliente final com qualidade, prazo 
de entrega, repetibilidade e, consequente-
mente, acaba oferecendo e recebendo por 
valor agregado”, acredita o profissional, 
acrescentando que a Agfa oferece inte-
gração total entre os fluxos de trabalho, 
desde o departamento de orçamento até 
o acabamento, utilizando recursos de sof-
tware dentro dos padrões e normas ISO.

COM O AVANÇO DA IMPRESSÃO DIGITAL  
VOCÊ AINDA ENXERGA O EQUIPAMENTO DE  
PRÉ-IMPRESSÃO COMO FUNDAMENTAL?
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Ao abrir uma empresa você pensa no “core business” daquele 
segmento como um modelo de negócio rentável ao investimento 
aplicado, além da lucratividade que a empresa irá gerar. Isso por-
que seu negócio pode possuir os ativos necessários para ocupar 
um espaço importante no mercado e manter a sustentação do seu 
empreendimento. Porém tem um entrave: se a sua empresa não 
estiver crescendo, pode perder espaço com a chegada de empre-
sas mais inovadoras.
De acordo com a pesquisa realizada pelo Comitê Inovação nas 
Pequenas e Médias Empresas (PME) da Associação Nacional de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovado-
ras (Anpei), “pequenas e médias empresas brasileiras sabem que 
inovar é imprescindível para seu funcionamento e permanência no 
mercado. Pois é o mercado dinâmico e competitivo que impulsiona 
as empresas a investir em inovação. Uma inovação bem-sucedida 
pode representar melhor posicionamento no mercado (ou em alguns 
casos a liderança) e até mesmo a sobrevivência de uma empresa”.
A boa notícia que com a orientação correta, o treinamento ade-
quado - voltado a fazer da inovação um elemento da estratégia 
empresarial - o seu negócio pode atingir um alto potencial de 
crescimento. Como? Diagnóstico da empresa; criatividade e cul-
tura de inovação; estruturar um modelo de negócio mais inovador; 
financiamento; coaching e elaboração de estratégias futuras.
Mas o que é gestão de inovação para uma empresa e como aplicar 
as estratégias para alcançar os objetivos de crescimento e visibili-
dade que o negócio precisa?
Edson Fermann, sócio e diretor da empresa de consultoria Inde-
xare, que também realiza mentoria a startups, como no Programa 
InoVativa Brasil, do MDIC e no Speed Mentoring Woman Tech, da 
Escola de Negócios do Sebrae SP, com know-how em gestão de 
inovação, ajuda esclarecer a questão. “Há várias formas de fo-
mento, técnico (ter o apoio do Senai para melhorar o processo 
ou o produto) e financeiro (ter o apoio da Finep ou Fapesp para 
desenvolver produtos, por exemplo), para inovar”. O gestor das 
empresas de pequeno e médio porte precisa compreender que 
a saída para não morrer é inovar continuamente, encantando o 
seu cliente, fazendo diferente e melhor que seus concorrentes. 

Por e pelo seu negócio
EMPRESAS QUE AINDA NÃO SE ADEQUARAM 
AO NOVO MODELO COMPETITIVO, PODEM 
COLOCAR EM RISCO O SEU CRESCIMENTO A 
LONGO PRAZO 

Por isso, a preocupação da nossa empresa de consultoria Indexa-
re, através de profissionais especializados em gestão de inovação 
e informação, é levar os pequenos negócios para o caminho da 
inovação”, afirma.

ADEQUAÇÃO ÀS DEMANDAS

Segundo Fermann, que também foi diretor técnico do Sebrae – SP 
e gerente de inovação e tecnologia do Sebrae Nacional, somente 
com a implementação de inovações, tanto nos produtos (bens ou 
serviços), nos processos, na gestão empresarial e no marketing, 
é que haverá possibilidade de acompanhamento e adequação às 
demandas do mercado com competitividade, o que constitui a ne-
cessidade imperiosa de transformar e inovar para garantir o su-
cesso da empresa. “A empresa necessita verificar continuamente 
se seu modelo de negócio está adequado às necessidades de 
seus clientes ou em razão da concorrência ou novas tecnologias 
necessita inovar”, complementa.
Com as mudanças no mercado de trabalho, aliadas ao mercado 
tecnológico cada vez mais presente nas empresas, é comum as 
PME traçarem estratégias para se tornarem competitivos nesse 
mercado. Porém, muitos desses novos empreendedores não sa-
bem por onde começar. “Ao ouvir empresários falarem que suas 
empresas necessitam ser competitivas, sempre pergunto ‘você 
entrega o produto (bens/serviços) com valor percebido pelo clien-
te? E como resposta vem o silêncio”. A inovação tem tudo a ver 
com os pequenos negócios, que não necessitam de departamen-
tos ou centros de PD@I estruturados para aumentar as possibili-
dades de realizar parcerias e, com os centros de conhecimento 
para potencializar os produtos da empresa, para que seja reco-
nhecido pelo cliente final.
“Toda empresa, qualquer que seja o seu ramo, tem o mesmo desa-
fio de encantar continuamente os clientes para que o negócio se 
desenvolva de modo que os lucros apareçam, essa visão precisa 
ser adotada”, completa Fermann.
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Programa de Excelência Operacional para 
auxiliar as empresas de celulose e papel

A Pöyry, multinacional finlandesa de consultoria e serviços de 
engenharia, apresenta o seu Programa de Excelência Operacio-
nal para auxiliar as empresas de celulose e papel a melhorarem 
seus processos industriais. O programa tem potencial de reduzir 
o custo de produção da tonelada de celulose entre 20 e 50 euros, 
assegurando uma importante vantagem competitiva no mercado 
internacional de celulose de acordo com a empresa.
Na avaliação de Gabriel Sousa, principal consultant da Pöyry Ma-
nagement Consulting (ramo de consultoria de gestão da Pöyry), a 
indústria brasileira de celulose já alcançou um estado de maturi-
dade comparável ao dos países mais desenvolvidos. “No entanto, 
mesmo plantas que iniciaram a operação recentemente, e que, 
portanto, contam com equipamentos novos, nem sempre conse-
guem extrair o desempenho máximo devido a ineficiências dos 
processos de produção e de gestão”, explica, ao destacar que é 
necessário avaliar cada um dos processos envolvidos, e até mes-
mo a produção como um todo, para identificar pontos de melhoria 
que permitam reduzir custos, evitar perdas e otimizar a produção. 
“Muitas das melhorias que identificamos não requerem custos de 
investimento”, afirma.
No programa da Pöyry, uma equipe multidisciplinar realiza um 
diagnóstico completo, que vai desde o processamento inicial da 
madeira até a elaboração do produto acabado, passando pela 

análise de consumo de químicos, geração de energia e eficácia 
dos processos de manutenção. Processos e situações de mo-
nitoramento e controle de toda planta, bem como a logística de 
armazenamento também são avaliados. O objetivo é identificar 
ineficiências, perdas potenciais e propor ajustes que possam ser 
realizados, sem o recurso a investimento. 
As oportunidades levantadas são, então, ranqueadas, levando em 
conta os resultados que podem ser alcançados em função das 
melhorias propostas; e considerando ainda o tempo necessário 
para sua implantação. O diagnóstico com as sugestões de me-
lhorias é então apresentado ao cliente, e, caso ele decida adotar 
alguma – ou todas – as medidas sugeridas, o projeto é então de-
talhado e colocado em prática.
“Todo o levantamento é realizado em um prazo máximo de seis a 
oito semanas. Nosso diferencial está associado ao fato de poder-
mos avaliar, simultaneamente, os processos de gestão e a compo-
nente técnica, abordagem que nossos clientes consideram única”, 
afirma Sousa. 
Já o prazo médio de implantação das melhorias, dependendo da 
decisão do cliente e da complexidade do processo, pode ficar en-
tre 12 e 18 meses. O consultor destaca que identificar o potencial 
de eficiência é relativamente rápido, mas é um passo essencial 
para a implantação já que não se pode buscar a otimização de 
algo que não se conhece. “Já a captura dessa eficiência perdida 
não é um processo simples. Por isso, muitos dos nossos clientes 
buscam o nosso apoio durante esse período.”
Além de ajudar as empresas a identificar e avaliar desperdícios, 
propor soluções, acompanhar a adoção de ações corretivas e 
medir os resultados alcançados, o programa funciona como im-
portante aliado das fabricantes na busca pelo uso mais racional 
dos recursos energéticos e de matéria-prima, e aumento da efi-
ciência da produção, objetivando a redução de custos e ganhos 
em competitividade.
Com 50 anos de experiência, tendo atuado em mais de 400 pro-
jetos – cerca de 90% das plantas de celulose e papel no mundo 
–, os especialistas da Pöyry têm profundo conhecimento de toda 
a cadeia da indústria florestal, que abrange desde a produção da 
matéria-prima até o produto acabado, para fornecer subsídios que 
os clientes necessitam para suas decisões de investimento e de 
melhoria operacional, a partir de um know-how que abrange as 
áreas de negócio, processos e tecnologia.

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DE UMA 
FÁBRICA PERMITE IDENTIFICAR INEFICIÊNCIAS 
ENERGÉTICAS NO USO DE INSUMOS E 
PROCESSOS COM O OBJETIVO DE AUMENTAR 
A PRODUÇÃO E REDUZIR OS CUSTOS DE 
OPERAÇÃO, SEM INVESTIMENTOS ADICIONAIS
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Henkel completa 5 mil dias sem 
acidentes com afastamento em sua 
unidade de Jundiaí

A Henkel completou, em 9 de julho de 2017, o período de 5 mil dias 
sem acidentes com afastamento em sua unidade de Jundiaí (SP). 
A marca, recorde entre as cinco plantas da empresa localizadas 
na América Latina Sul, representa mais de 13 anos sem a ocor-
rência de acidentes com afastamento entre seus colaboradores e 
prestadores de serviço diretamente supervisionados.
“Esta conquista demonstra que fortalecemos, de forma constante, 
uma cultura de segurança focada em comportamentos e ambien-
tes de trabalho seguros. Atuamos na base da nossa pirâmide da 
segurança, tratamos as oportunidades com prioridade e dissemi-
namos o cuidado com os nossos colaboradores, nosso patrimô-
nio mais precioso”, afirma Rafhael Benetazzo, gerente da planta 
Henkel em Jundiaí.
A empresa adota a cultura de “zero acidente”, trabalhando com os 
líderes para acompanhamento constante da performance de tra-
balho quanto à execução das ferramentas 
básicas de segurança. Na planta de Jun-
diaí, foram treinados cerca de 20 líderes 
como observadores. Esses profissionais 
são responsáveis pelo gerenciamento das 
atividades, como checklist semanal das 
condições de segurança por área, rela-
tos de quase acidentes, participação em 
ginástica laboral, controle de geração de 
resíduos e pelos processos de observa-
ção de comportamentos dos colaborado-
res, o chamado SUSA Conversation, sigla 
proveniente da abreviação para Safe & 
UnSafe Acts (atos seguros e não seguros, 
em português). 

O programa SUSA é uma ferramenta global da Henkel, parte do 
programa CBS – Cultura Baseada em Segurança, derivada de um 
processo em que se utiliza um formulário padrão para observação 
das atividades realizadas no dia a dia, com o diferencial de repor-
tar principalmente os comportamentos seguros.  Segundo Sergio 
Crude, diretor de segurança, saúde e meio ambiente América Latina 
Sul, “esse programa nos mostrou que o envolvimento das pessoas 
em atividades de prevenção de acidentes é a chave para a manu-
tenção da nossa cultura de zero acidentes”. O SUSA é aplicado na 
Henkel em Jundiaí desde 2011.
“Focamos no aumento da observação do comportamento seguro 
por meio da realização do SUSA Conversation, pois entendemos 
que todos os acidentes são evitáveis. Nossa ambição para este 
ano é que tenhamos 400 observações do comportamento segu-
ro, contra 78 que tivemos no último ano, assim fortaleceremos 
a nossa pirâmide da segurança, prevenindo os eventos de maior 
gravidade”, completa Sergio Crude.
A Henkel mantém seu foco de Segurança, Saúde e Meio Ambien-
te baseada nos cinco elementos-chave que seguem as diretrizes 
globais e regionais da companhia nesse tema: gerenciamento dos 
riscos, padronização dos processos, melhoria contínua, treina-
mento e capacitação e a cultura de “zero acidente”.  

EM JULHO, EMPRESA CELEBROU O PERÍODO 
RECORDE SEM ACIDENTES COM AFASTAMENTO 
NA PLANTA, A PRIMEIRA NA AMÉRICA LATINA 
SUL A ATINGIR ESSE NÍVEL DE SEGURANÇA
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Indústria gráfica paranaense ganha novo 
espaço para formação de mão de obra

O InformAção foi realizado de 19 a 24 de junho pelo Sindicato das Indústrias Gráficas do 
Estado do Paraná (Sigep) e Associação Brasileira da Indústria Gráfica – Abigraf Regional 
Paraná, para aprimoramento do setor.
A nova área gráfica conta com equipamentos de impressão trazidos da antiga escola 
gráfica da unidade Sesi/Senai – CIC. “Fizemos a mudança de local porque aqui no Portão 
o espaço é maior. São cerca de 400 metros quadrados contra 300 metros do endereço 
antigo, o que possibilita acomodar melhor os equipamentos e ter um layout pensado es-
pecificamente para todas as etapas do processo de produção gráfica”, explicou Marcos 
José Cavalli Franco, coordenador administrativo da unidade. Segundo ele, por enquanto 
a área gráfica terá curso de aprendizagem industrial básica impressor offset, com tur-
mas de 20 alunos, de 14 a 24 anos. Serão quatro horas por dia durante um ano e meio. 
Para 2018, com a finalização de um moderno laboratório de informática e aquisição de 
softwares de pré-impressão, será oferecido curso de técnico gráfico, com foco na for-
mação de mão de obra profissional para a indústria gráfica. 

O presidente do Sigep, Abilio de Oliveira San-
tana, disse que o setor ganha muito com o 
novo espaço. “Sempre foi uma reivindicação 
do Sigep junto ao Sistema Fiep a manuten-
ção e modernização desta escola gráfica, 
que ajuda a formar e aprimorar mão de obra 
para as nossas empresas. É uma ótima notí-
cia para todos ver estas instalações moder-
nizadas e em pleno funcionamento.” 
Para o presidente da Abigraf-PR, Jair Leite, 
as novas instalações da área gráfica ajudam 
a manter o otimismo, apesar de toda a crise. 
“São medidas assim, como a inauguração 
deste espaço, que mostram que o Brasil tem 
saída, principalmente por apostar na forma-
ção de cidadãos. Sempre brigamos por isso, 
em todas as administrações do Sigep e da 
Abigraf, e agora agradecemos e parabeniza-
mos o Sistema Fiep”.
Também participaram do evento o diretor 
superintendente do Sesi, José Antônio Fares, 
a gerente da unidade Sesi/Senai – Portão, 
Regina Berbetz, e a gerente de relações sin-
dicais da Fiep, Cida Lopes.  
Antes da apresentação da área gráfica, o In-
formAção contou com a palestra “Educação: 
Fator Crítico para o Sucesso das Empresas”, 
proferida por Manoel  Manteigas, diretor de 
tecnologia da Associação Brasileira de Tec-
nologia Gráfica, de São Paulo. Ele abordou 
fatores como a baixa produtividade nas em-
presas em função, também, de um processo 
educacional ruim desde a base, mesmo nas 
escolas privadas. “Isso culmina com profis-

COMO PARTE DO 16º INFORMAÇÃO – FÓRUM PARANAENSE DE TENDÊNCIAS PARA A INDÚSTRIA 
GRÁFICA, FORAM APRESENTADAS AS NOVAS INSTALAÇÕES DA OFICINA DA ÁREA GRÁFICA DA 
UNIDADE SESI/SENAI – PORTÃO, EM CURITIBA, QUE ESTÁ MAIS MODERNA E COMPLETA.

A nova área gráfica conta com equipamentos de impressão trazidos da antiga escola gráfica 
da unidade Sesi/Senai – CIC. Crédito da imagem: Amarildo Henning.  
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O ex-presidente da Abigraf-PR, Sidney Paciornik; o presidente do Sigep, Abilio 
Santana de Oliveira; o ex-presidente do Sigep/Abigraf-PR, Vicente Linares; o 
palestrante Manoel Manteigas;  o ex-presidente do Sigep/Abigraf-PR,  José Toaldo 
Filho; o presidente da Abigraf-PR,  Jair Leite; a gerente da unidade Sesi/Senai 
– Portão, Regina Berbetz, e o coordenador administrativo da unidade Sesi/Senai – 
Portão, Marcos Franco. Crédito da imagem: Amarildo Henning.

Gratuitas, de longo alcance e democráticas, as redes sociais, além 
de disponibilizar as informações necessárias para o cliente ter 
acesso a contatos, endereços e catálogos, são um meio importan-
tíssimo de divulgação e propagação do seu produto.
Segundo a consultora de marketing digital, Raissa Starosta, em 
primeiro lugar, disponibilize todas as informações necessárias 
para o cliente encontrá-lo quando precisar de seus serviços. Além 
de dar essa acessibilidade, passa mais credibilidade pelo fato de 
a pessoa que o procura saber que existem endereços e telefones 
que correspondem.
“Exponha o seu produto de forma fiel, a apresentação de seus 
produtos é imprescindível, portanto procure utilizar materiais 
visuais com qualidade e de preferência sem poluições de in-
formação. Aproveite os mecanismos audiovisuais e disponibilize 
materiais que mostrem que o seu serviço ou produto funciona”, 
afirma a consultora
Mantenha uma periodicidade. Não basta criar a conta em uma 
rede social e fazer postagens em momentos raros. Procure postar 
com frequência, porém tome cuidado para não pecar no excesso. 

Redes sociais para os negócios
COM A CLARA ASCENSÃO DAS REDES SOCIAIS, É IMPOSSÍVEL DESCARTAR AS 
POSSIBILIDADES DE APROVEITAR TODOS OS MECANISMOS DISPONÍVEIS PARA COLOCAR 
ALGUM PROJETO EM AÇÃO OU ATÉ ENTÃO MELHORAR ALGO QUE JÁ ESTÁ ESTABELECIDO

Postagens de 5 a 7 vezes por semana são ideais, quando esses 
números se excedem, as postagens são perdidas no meio de fe-
eds e linhas do tempo, além de gerar incômodo nos seguidores.
Mantenha contato próximo com os seguidores. Faça com que seus 
seguidores, potenciais clientes, saibam que você os trata como in-
divíduos diferentes. Responda comentários, críticas e ouça o que 
eles têm a dizer. É importante que eles saibam que estão sendo 
ouvidos, e tendo uma atenção maior voltada a eles, passam a con-
siderar mais a marca, logo se tornam fiéis ao seu produto.
Fidelize seus clientes. Manter uma relação próxima aos seus se-
guidores faz com que eles voltem no seu perfil para buscar novi-
dades. Além disso, acabam propagando o seu produto para outras 
pessoas que podem ser potenciais clientes. 
Conecte-se com potenciais parceiros. Aproveite o universo infi-
nito das redes sociais para fazer contatos profissionais. Quan-
do cria-se uma parceria, o seu serviço acaba se propagando ao 
mesmo tempo em que você espalha para seus clientes serviços 
distintos do seu. Ao mesmo tempo, estes parceiros saberão dis-
so e farão o mesmo.

sionais que carecem de capacidade. A empresa não evo-
lui se os seus funcionários não evoluem.”
Manteigas frisou que, antes de qualquer das reformas 
que têm sido discutidas no Brasil, deveria haver uma re-

forma educacional, focando, principalmente, na melhoria da formação dos 
professores e no maior interesse das pessoas em relação ao tema: “Sem 
um bom professor não adianta ter ótimos recursos tecnológicos. Da mes-
ma forma que se os pais e a sociedade em geral não se envolverem mais 
diretamente na melhoria do processo educacional das crianças será difícil 
revertermos as falhas na educação no Brasil, que hoje tem praticamente 50 
milhões de analfabetos funcionais.”
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ARGENTINA
O país estabeleceu o GHS para o ambien-
te de trabalho por meio da Resolución 
801/2015 da Superintendencia de Ries-
gos de Trabajo, com um prazo de imple-
mentação de 180 dias a partir de 14 de 
abril de 2015. A Resolución 3359/2015, 
além de ter definido a 5ª edição do GHS 
para ser adotada na Argentina, prorrogou 
os prazos de implantação para 15 de abril 
de 2016 para substâncias, e 1º de janeiro 
de 2017 para misturas.

BOLÍVIA
Nos dias 2 e 3 de junho de 2014 houve 
um workshop para analisar e planejar a 
efetivação nacional do GHS, que deveria 
ter sido concluída em 2014, porém não há 
informações sobre o andamento do proje-
to após essa data.

BRASIL
No Brasil, a Portaria n° 229, de maio de 2011, 
que alterou a Norma Regulamentadora n° 26 
(NR 26), do Ministério do Trabalho e Empre-

Sistema Globalmente Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem de Produtos 
Químicos na América Latina é mapeado

COM INFORMAÇÕES INÉDITAS SOBRE 17 PAÍSES, LISAM ECOADVISOR SYSTEMS FAZ UMA ANÁLISE 
DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA GHS POR MEIO DE DECRETOS E LEIS EM CADA LOCALIDADE

O Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotula-
gem de Produtos Químicos (GHS) passou a ser, nos últimos tem-
pos, o parâmetro adotado por diversos locais do planeta para ga-
rantir o acesso dos trabalhadores às informações sobre perigos 
no manuseio e transporte de produtos químicos no ambiente de 
trabalho. Países e regiões como Brasil, Estados Unidos, Europa, 
Canadá, Japão e China já exigem documentos de segurança (FIS-
PQ/SDS e rótulos) que contêm elementos do GHS. 
Além disso, cada vez mais lugares têm aderido à harmonização 
por meio de decretos e leis que tornam a aplicação do GHS obri-
gatória. Porém ainda é difícil encontrar informações sólidas sobre 
o status atual de implementação do sistema na América Latina e 
Caribe. Com o intuito de coletar tais informações, a equipe técni-
ca da Lisam EcoAdvisor Systems, empresa brasileira que oferece 
assessoria para o cumprimento de aspectos regulatórios nas in-

RESUMO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS PELA LISAM A RESPEITO DOS 17 PAÍSES: 

dústrias químicas e para o gerenciamento do risco químico e toxi-
cológico nos ambientes de trabalho, realizou uma pesquisa sobre 
o status do GHS nos principais países da América Latina.
De acordo com a gerente da Lisam Eco Advisor Systems, Tatiana Mo-
neró, com o levantamento percebeu-se que “a aplicação do GHS vem 
sendo uma realidade em grande parte da América Latina. Aos poucos, 
mais países vão se adequando ao sistema harmonizado para classi-
ficação de produtos químicos, porém existem singularidades de cada 
região que devem ser observadas em conjunto com esse sistema, 
como limites de exposição ocupacional aplicados a cada país e regu-
lamentação de transporte de produtos perigosos”, afirma. 
A fim de cumprir com os aspectos obrigatórios advindos com a apli-
cação do GHS, a Lisam oferece um software que funciona para as di-
versas regiões do globo, que facilita o acompanhamento das deman-
das de cada região e o aumento da segurança química nas empresas.

go, foi o marco inicial para a implementação 
do GHS no país. A norma ABNT-NBR 14725 
estabeleceu prazos para classificação dos 
produtos, rotulagem e elaboração de FISPQ 
para substâncias puras e misturas de acor-
do com o GHS. Dentre esses, o último prazo 
foi dezembro de 2015. Portanto, hoje em dia 
o GHS é obrigatório no país. 

COLÔMBIA
Em 15 de dezembro de 2016, o Ministério 
do Trabalho colombiano publicou um pro-
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jeto de um decreto para a implantação da 
6ª revisão do GHS no país. O decreto ainda 
não foi publicado, mas é possível acessar 
o seu rascunho. Até então, os requisitos 
para elaboração de SDS estão apresenta-
dos na Norma NTC 4435, de 2010.

CHILE
A instalação do GHS no país começou ofi-
cialmente em 2012, com a colaboração da 
United Nations Institute for Training and 
Research (Unitar) como agência imple-
mentadora. Em 2015, o Instituto Nacional 
de Normalización (INN) atualizou a norma 
NCh 2245:2015, que trata da ficha de se-
gurança de produtos químicos, baseada na 
5ª revisão do GHS. A norma NCh 2245:2015 
tornou-se obrigatória por meio do Decreto 
nº 61, de 26 de setembro de 2015. A clas-
sificação de perigo da ficha de segurança 
chilena deve levar em conta também a nor-
ma NCh 382:2017, que traz a classificação 
de produtos perigosos para transporte.

EL SALVADOR
O GHS não foi implementado ainda no 
país. A Unitar tem auxiliado os países 
da América Central na implantação do 
GHS, realizando workshops sobre o 
assunto. O Decreto nº 41, de 2000 es-
tabelece identificação e rotulagem de 
produtos químicos correspondentes 
àquelas aceitas internacionalmente 
para o transporte de produtos perigosos 
do Orange Book, da ONU.

EQUADOR
O GHS se tornou efetivo em janeiro de 
2017 para transporte, armazenamen-
to e manuseio de produtos químicos, no 
Equador, de acordo com o Regulamento 
Técnico RTE INEN 078. A Norma Técnica 
equatoriana NTE INEN 2266:2013 foi de-
senvolvida com base no GHS, mas, antes 
de 2017, essa norma tinha caráter volun-
tário e somente no presente ano tornou-
-se obrigatória.

GUATEMALA
No dia 21 de outubro de 2014 houve um 
workshop com a colaboração da Unitar 
para o planejamento da implementação 
do GHS, que deveria ter sido concluída em 
2014, porém não há informações sobre o 
andamento do projeto após essa data.

HONDURAS
Não há informações sobre a efetivação do 
GHS para classificação de produtos quí-
micos em Honduras.

MÉXICO
A norma mexicana NOM-018-STPS-2015 
torna obrigatória a aplicação do GHS 
para classificação, rotulagem e elabo-
ração da SDS no México. A norma foi 
publicada em 9 de outubro de 2015 e 
segue a 5ª revisão do GHS. O prazo para 
adaptação é de três anos, a partir da pu-
blicação da norma, portanto, após outu-
bro de 2018, o GHS se torna obrigatório 
no país. Até essa data, o regulamento 
NMX-R-019-SCFI-2011 torna a aplica-
ção do sistema voluntária.

NICARÁGUA
O Regulamento Nº 196, de 2007, cita que 
todo fabricante, importador, fornecedor, 
formulador e usuário de substâncias pe-
rigosas deve encaminhar a ficha de dados 
de segurança ao Ministério do Trabalho da 
Nicarágua, e todo produto químico deve 
possuir elementos de rotulagem. Porém 
as legislações do país não citam nada so-
bre a utilização do GHS para identificação 
de perigos ou para rotulagem.

PANAMÁ
Não há informações sobre a implementa-
ção do GHS no Panamá.

PARAGUAI
O Decreto 14.390 estabelece que os tra-
balhadores que utilizam produtos quími-
cos perigosos devem ter acesso à SDS. O 

Paraguai é membro do Mercosul e, como 
tal, espera-se que implantará o GHS.

PERU
Na Resolução Nº 344, de 2013 é men-
cionado o avanço da implementação do 
Sistema Globalmente Harmonizado (GHS/
SGA) para a Classificação e Rotulagem de 
Produtos Químicos Perigosos. Porém a 
sua efetivação ainda não foi realizada.

REPÚBLICA DOMINICANA
Não há informações sobre a implantação 
do GHS no país, mas no Decreto n° 522,  
de outubro de 2006, estão descritas as 
obrigações dos fabricantes, importadores 
e fornecedores, obrigando-os a embalar e 
rotular os produtos e substâncias quími-
cas para garantir a identificação clara do 
conteúdo, dos riscos do produto e a Fo-
lha com Dados de Segurança. Em termos 
de aplicação de instrumentos universais 
para o transporte de produtos químicos, a 
República Dominicana ainda não instalou 
o GHS.

URUGUAI
O Decreto 307/09 estabeleceu a obrigato-
riedade da utilização do GHS para elabo-
ração da Ficha de Informações de Segu-
rança (Ficha de Datos de Seguridad, FDS 
em espanhol) e Rotulagem de Produtos 
Químicos Perigosos. O prazo para rotu-
lagem era de um ano. O decreto 346/11 
prorrogou para 31 de dezembro de 2012, 
para rotulagem de substâncias puras, e 
31 de dezembro de 2017, para misturas.

VENEZUELA
A norma venezuelana Fondo Norma 
3059:2006 (2ª revisão), “Hoja de Datos 
de Seguridad para Productos Químicos”, 
adota que a concentração da composi-
ção dos ingredientes seja especificada de 
acordo ao estabelecido no GHS, mas não 
há informações a respeito de outras obri-
gatoriedades em relação do sistema.
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A impressão do luxo

1º leilão beneficente do Instituto Neymar. Com cerca de 650 convites, o evento foi realizado no 
dia 22 de junho, em São Paulo, e contou com celebridades e empresários das mais variadas e 
distintas áreas

Irmãs paulistas comandam uma das 
maiores grifes de luxo de convites e gifs 
do Brasil e mantêm há 11 anos lista vip 
de clientes
A S-Cards, idealizada pelas irmãs Samara 
Costa e Mayara Costa, acaba de comple-
tar 11 anos. Presente nos mais diferentes 
eventos do Brasil, com forte influência e 
destaque nos casamentos e festas bada-
ladas, a marca se consolida com uma das 
principais do segmento pela qualidade e 
criatividades de seus produtos. Mas não 
só por isso: a sintonia de trabalho dessa 
dupla e credibilidade para manter a lis-
ta “vip” de clientes são os segredos da 
empresa para não ser afetada pela crise 
nacional e estar em ascensão. Clientes 
exigentes que buscam personalização e 
inovação; celebridades como o jogador 
Neymar, as blogueiras Gabriela Pugliesi 
e Thassia Naves fazem parte do time de 
clientes vips da empresa.
Projeto do casamento da blogueira fit-
ness Gabriela Plugliesi: Save The Date, 
uma box cartonada, com uma boia de 
drinks que podia ser usada na piscina, 
fazendo analogia de salve a vida x salve 
a data. Com tecnologia denominada de 
realidade aumentada, por meio de aplica-
tivo de celular, direcionado para a caixa, 
o convidado conseguia assistir a um ví-
deo personalizado do casal; um grande 
sucesso.
“No começo um hobby, hoje a concre-
tização do sonho: a S-Cards referência 
nacional e com vários clientes interna-
cionais, que acaba de completar 11 anos, 
com a criação e realização de projetos de 
diversos clientes, com impressos de luxo 
e com alta tecnologia”, diz Samara desig-
ner e idealizadora da S-Cards.
“Como esse mercado exige criatividade e 
personalização, temos orgulho de sermos 
pioneiras no desenvolvimento de diver-

sos produtos, entre os quais, as plaquinhas com frases descoladas que viraram febre nas 
festas, cartões musicais, convites com realidade aumentada e esse com a tela LCD. Somos 
assertivos nos atributos essenciais como originalidade, conceito e perfeição, alinhando a 
identidade visual de uma ação com diversos elementos da vivência e da história de vida de 
nossos consumidores”, reflete Samara.
A S-Cards conta com parque gráfico especializado, todo equipado para acabamentos de 
luxo, com 25 funcionários, entre eles uma equipe de designers gráficos para atender a 
diferentes tipos de projetos, desde os mais singelos até os mais sofisticados e complexos, 
como exemplo recente, o 1º leilão beneficente do Instituto Neymar. Cerca de 650 convites, 
o evento foi realizado no dia 22 de junho, em São Paulo, e contou com celebridades e em-
presários das mais variadas e distintas áreas.



GRAPHPRINT  AGOSTO 17

Case

25

A HP, juntamente com Amarula, Nestlé e Melinda Apples, apresen-
ta ações especiais desenvolvidas com soluções importantes no 
setor de campanhas de produtos, bem como novas ferramentas 
projetadas para que as marcas tenham o máximo do poder da 
impressão digital da HP
“As marcas estão descobrindo que a HP pode ajudar a reinventar 
a maneira como elas engajam suas audiências e as experiências 
criadas para elas”, afirma Nancy Janes, chefe global de inovação 
de marca da HP. “As soluções de embalagens e etiquetas de fabri-
cação da HP permitem que os conversores ofereçam às marcas 
as soluções que elas precisam para aumentar seus negócios e 
expandir seus perfis”, conclui Janes. 
A impressão digital HP e as soluções de software possibilitam que 
as marcas se conectem com os clientes de maneira exclusiva e 
criativa e também se beneficiem de operações comerciais atuali-
zadas e simplificadas. As campanhas ativas de marcas de suces-
so impressas em impressoras digitais HP incluem:
Amarula, o produtor sul-africano de licor está lançando uma edi-
ção especial de 400 mil garrafas com ícones individualizados de 
elefantes para conscientizar as pessoas do número restante de 
espécies africanas ameaçadas de extinção. Em colaboração com 
a HP e a gráfica de etiquetas SA Litho, da Cidade do Cabo, África 
do Sul, a marca transformou suas garrafas de licor em peças úni-
cas, unindo forças ao projeto de conservação de elefantes africa-
nos “Name Them, Save Them”. A produção dos ícones e nomes de 
elefantes personalizados foi possível graças ao HP SmartStream 
Mosaic, usando dois padrões de seeds em um algoritmo de sof-
tware de design variável e a impressora digital HP Indigo WS6800.
A Nestlé imprimiu e distribuiu mais de 56 mil pacotes Kit Kat per-
sonalizados em uma campanha baseada no Reino Unido produzida 
pela HP Indigo Ultimate Packaging. Usando os recursos de web-
-to-print da Ultimate, os vencedores puderam personalizar com 
uma foto ou frase as embalagens do Kit Kat, que foram impressas 
nas impressoras digitais HP Indigo 20000 e HP Indigo WS6600.
Melinda Apples, da Itália, usou as mídias sociais e impressões 
digitais para uma campanha de apoio aos produtores de maçãs 
italianas afetados pelo terremoto em 2016. A empresa de maçãs 

Marcas desenvolvem campanhas 
exclusivas com tecnologia de 
impressão digital da HP

lançou a campanha “Dedicamela” (Promova uma Maçã), convi-
dando as pessoas a comentarem em sua página do Facebook com 
uma frase de encorajamento para os fazendeiros impactados. As 
mensagens foram integradas ao design das caixas de papelão on-
dulado e impressas em um HP PageWide T1100 Press pelo con-
versor Ghelfi Ondaluti. Desde então, 2 milhões de caixas foram 
impressas e outros 6 milhões estão programados para produção. 
A Melinda doa um euro por mensagem; nas primeiras duas sema-
nas da campanha foram recebidos 22.977 comentários.
Para facilitar a mudança para a impressão digital, a HP anuncia 
duas novas ferramentas: o kit HP de Ferramentas para Agência HP 
e Designers; e a Calculadora de Retorno sobre o Investimento (ROI) 
da HP Brand Managers. O kit oferece materiais de treinamento de 
código aberto, permitindo que os criativos liberem o verdadeiro 
potencial das tecnologias de impressão digital da HP. 
Os gerentes de marca também poderão calcular o ROI de várias 
embalagens impressas digitalmente pela HP (rótulos, mangas, pa-
pelão ondulado, dobrável e embalagens flexíveis) em comparação 
com os atuais custos de embalagem convencionalmente impres-
sos por meio da ferramenta Calculadora de Retorno sobre o Inves-
timento (ROI) da HP Brand Managers.
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O designer de embalagens Silas Amos e a artista grá-
fica Emily Forgot uniram forças com a HP para criar 
duas mil garrafas Heineken únicas para o evento In-
terpack. Os designs das garrafas são únicos, pois cada 
sleeve retrátil é completamente diferente com dois mil 
projetos criados usando padrões de seeds e a tecnolo-
gia de design variável HP Smart Stream Mosaic. Além 
disso, cada garrafa foi numerada individualmente com 
uma fonte especialmente projetada para este projeto 
usando o HP Variable Data Printing.
O HP Smart Stream Mosaic deu vida ao projeto por 
meio do Adobe Illustrator e a impressão digital HP Indi-
go, mostrando como designers e artistas podem usar a 
tecnologia HP para definir as melhores tendências no 
setor de embalagens. O convertedor de etiqueta holan-
dês Eshuis imprimiu os rótulos das garrafas em uma 
impressora da série HP Indigo WS6000.
O HP Smart Stream Mosaic e o HP Variable Data Prin-
ting são recursos do software HP Smart Stream De-
signer para impressoras digitais HP, permitindo que os 

Arte e embalagem em sinergia

DESIGNER E ARTISTA COLABORAM 
PARA APROVEITAR A DIVERSIDADE DA 
IMPRESSÃO DIGITAL

artistas criem trabalhos sofisticados de forma simples e acessível. Essas 
ferramentas possibilitam personalizar imagens, textos e cores do trabalho 
de impressão, criando variações virtualmente ilimitadas de qualquer de-
senho, a fim de maximizar o impacto visual.
Também incorporados nesta campanha de branding da HP na interpack 
estão as placas impressas digitalmente, tabelas onduladas, camisetas de 
garçons e embalagens flexíveis para lanches. Os visitantes do estande 
foram recebidos pelos projetos “Print Transformed”, da Emily, com visões 
surreais de embalagens e impressões que se aplicam a tudo, desde a arte 
de unhas até adesivos gigantes de parede de vinil, tudo impresso pela HP.

Personalização em massa é a próxima 
fronteira para as marcas globais

A artista gráfica Emily Forgot e o design de embalagens Silas Amios  uniram 
forças com a HP para criar duas mil garrafas Heineken únicas para o evento 
Interpack 
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NÃO HÁ GARRAFAS IGUAIS
Emily é conhecida por trabalhar com algumas das marcas mais prestigiadas do mundo, com seus de-
signs que abraçam o estranho, o cotidiano e, às vezes, o surreal. Sua obra de arte especialmente 
encomendada para as garrafas da Heineken possui dez números, bem como ícones e padrões de 
sementes, com uma estética de design inspirada no filme animado Yellow Submarine - lúdico e distin-
to. Estes foram inteligentemente aproveitados por Silas Amos usando a tecnologia HP Smart Stream 
Mosaic, que aplicou padrões de seeds e numerais para criar obras de arte únicas e numeradas 
individualmente, garantindo que não haverá duas garrafas compartilhando a mesma imagem.
“Queríamos criar embalagens artísticas para as garrafas da Heineken que são impressionantes 
e diferentes em cada instância. O conceito aproveita ao máximo a capacidade de tornar cada 
garrafa única, unindo todos por meio de um sistema de design simples. O design da Emily 
anuncia em alto e bom som o lugar de cada garrafa nesta edição limitada, ao mesmo tem-
po em que enfatiza que o conjunto é ‘maior do que a soma de suas partes’”, afirma Amos. 
“A personalização em massa é a próxima fronteira para as marcas globais, e nossa 
tecnologia digital líder no setor é a porta de entrada para isso”, afirma Francois Martin, 
diretor de marketing global, graphics solutions business da HP. “Pessoas como Silas e 
Emily sabem disso e tiveram suas habilidades e talentos inflamados pela tecnologia 
digital da HP. Eles podem reinventar a vantagem competitiva de uma marca. Gos-
taríamos de incentivar mais designers, artistas e proprietários de marcas a explo-
rarem completamente como a tecnologia de impressão digital pode transformar 
a embalagem e acredito que nossas duas novas ferramentas irão ajudá-los a 
fazer isso”, conclui Martin.

Empresas lançam plataforma 
integrada para brand owners
A ESKO E A MEDIA BEACON DESENVOLVERAM 
UM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE 
TRABALHOS DE MARKETING E DE EMBALAGEM 
MAIS RÁPIDO E MAIS EFICIENTE

A Esko e a Media Beacon apresentam em todo o mundo um pro-
cesso totalmente integrado de gerenciamento de marketing, em-
balagem e ativos físicos e digitais. A solução, de acordo com as 
empresas, possibilita que as marcas e os profissionais de ma-
rketing entreguem conteúdos digitais e sociais consistentes e 
atendam às necessidades dos consumidores em relação às em-
balagens. A nova plataforma ajuda os brand owners no comple-
xo processo de criação, aprovação e implantação entre os vários 
departamentos e locais. 

Um recente estudo da consultoria internacional Forrester iden-
tificou o aumento da importância de conteúdos consistentes. 
“Para garantir experiências positivas com a marca, os brand ow-
ners precisam simplificar os processos e garantir transparência 
e credibilidade para todos os departamentos. Hoje as marcas 
querem entregar um conteúdo consistente nos canais de con-
tato, físico e digital, com o consumidor”, explica Udo Panenka, 
presidente da Esko.
A Esko adquiriu a Media Beacon há dois anos com a pro-
posta de desenvolver essa nova solução para indústrias de 
bens de consumo, varejo, vestuário, mídia e entretenimento, 
setor público e serviços financeiros. O grande diferencial da 
plataforma é a integração de um sistema superior de geren-
ciamento digital, com um projeto poderoso, e um sistema de 
gerenciamento de fluxo de trabalho com total suporte à área 
de embalagem.
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Curso de fotografia da Canon já 
atendeu 16 mil pessoas em 24 cidades
Com o objetivo de disseminar a cultura da imagem e expandir o 
conhecimento tanto de amadores como de profissionais que atu-
am com essa arte, o Canon College, programa da Canon do Brasil, 
apresenta números: desde 2014, o Canon College recebeu aproxi-
madamente 16 mil alunos em 24 cidades brasileiras. Neste ano, de 
janeiro a junho, já participaram das aulas mais de 3.500 pessoas.
“Para nós, da Canon, saber que já auxiliamos tantas pessoas que 
amam fotografar é gratificante e só serve de combustível para ofe-
recermos novos cursos e atender mais cidades”, conta o diretor 
comercial da área de consumo da Canon do Brasil, Takashi Osawa.   
O Canon College foi criado para proporcionar conhecimento sobre 
a fotografia e câmeras fotográficas com uma metodologia simples 
e objetiva para os apaixonados por imagens. Por meio de cursos, 

os participantes podem aprender detalhes sobre o controle com-
pleto da câmera fotográfica, desde funções mais simples até apli-
cações mais avançadas, resultando na imagem perfeita. As aulas 
acontecem em quatro módulos: o Básico - Introdução à Fotografia, 
que aborda os princípios básicos da fotografia, o Intermediário, que 
dá continuidade ao conhecimento adquirido no módulo anterior, o 
Técnicas de Aprimoramento para Iniciantes, voltado para o públi-
co que já tem os conhecimentos técnicos básicos sobre câmeras 
e fotografia, e o de Flash Dedicado, que trata sobre uso básico dos 
flashes dedicados e como auxiliam no resultado da fotografia.
 “O Canon College vem crescendo a cada ano e sentimos que 
quem participa aprende e também nos ensina com as experiên-
cias compartilhadas e a troca de conhecimento”, termina Osawa. 

CAPACIDADES ÚNICAS COMBINADAS
A Esko e a Media Beacon têm décadas de experiência conjunta no 
gerenciamento de embalagem e conteúdo digital. O profundo en-
tendimento é tangível em uma plataforma que atende aos seguin-
tes desafios: colaboração (conecta todos os elos da cadeia - pes-
soas, sócios, processos ou sistemas, criando uma experiência de 
trabalho baseada em automação, transparência e fazer certo uma 
tarefa na hora certa); criação (oferece diversas opções para criar 
algo novo, de forma muito rápida, reduzindo o tempo para ir para 
o mercado em mais 50%, seja embalagem, designs, conteúdo ou 
3D, as marcas têm o direito de desenvolver ferramentas totalmen-
te integradas aos fluxos de trabalho existentes); gerenciamento  
(estabelecer uma única fonte de verdade, possibilitando às mar-
cas controlar e melhorar o nível dos ativos e eliminar os gastos 
com retrabalho); publicar (entregar à marca a visão desejada por 
todos, sem importar se a representação é digital ou física); e análi-
se (nortear as decisões baseado em insights que utilizem os ativos 
de forma eficiente com bons resultados de desempenho).
“Construímos esta solução de forma muito estratégica, com base 

nas conversas com os clientes nos últimos anos, e temos o pra-
zer de oferecer isto tudo dentro de uma marca global,” completa 
Panenka. “A aquisição da Media Beacon nos permitiu criar esta 
plataforma única que combina a criação de ativos para a marca, 
incluindo embalagem, com o gerenciamento de todos os canais 
de distribuição.” 
A nova plataforma pode ser adquirida por módulos ou integrada 
aos sistemas populares ERP, MIS, PIM e PLM. Os canais de venda 
da Esko oferecerão a plataforma para as indústrias de bens de con-
sumo e laboratórios; a Media Beacon focará os esforços comerciais 
no varejo, vestuário, mídia e entretenimento, setor público e servi-
ços financeiros. Uma rede de parceiros de integração suportará a 
empresa na implantação da plataforma junto aos clientes.
O mundo digitalizado e globalizado impõe aos profissionais de ma-
rketing e às indústrias grandes desafios quando se trata de entregas 
consistentes para todos os canais, seja em um ambiente digital ou 
físico. É preciso reduzir a complexidade, alinhar o desenvolvimento 
de conteúdo e implantar ativos em todas as regiões e fusos horá-
rios, a fim de garantir a consistência da marca em todos os canais.

CURSOS
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PROJETO SOCIAL

Projeto Roedores de Livros 
desperta o gosto pela leitura entre 
crianças do Distrito Federal

Os momentos de leitura são intercalados com conversas, que estabelecem 
um ambiente favorável para conquistar a confiança dos frequentadores. 
Esses contatos criam uma ligação afetiva

HÁ MAIS DE DEZ ANOS, O PROJETO ROEDORES 
DE LIVROS UTILIZA AÇÕES INTEGRADAS PARA 
DESPERTAR O GOSTO PELA LITERATURA ENTRE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO FEDERAL

O trabalho, que começou no Plano Piloto, atualmente tem uma sede 
fixa em Ceilândia, que, sendo a maior cidade do Distrito Federal, 
possibilita a ampliação do atendimento às crianças. A utilização do 
espaço é gratuita.
A professora Ana Paula Bernardes, coordenadora do projeto, lembra que 
tudo teve início com a criação de uma biblioteca na Asa Norte – local 
que, contemplado com muitas doações, acabou por inspirar o Roedores 
de Livros. O nome é uma alusão à expressão “ratos de biblioteca”, como 
costumam ser chamadas as pessoas que passam muito tempo nesses 
espaços de leitura.
Na sede atual, todos os fins de semana, os estudantes ouvem histórias 
e participam de oficinas de artes, entre outras atividades. Professores 
também podem aproveitar o local, onde são realizadas palestras especí-
ficas para a categoria. O acervo é predominantemente infantil e juvenil, 

mas há obras para todas as idades. “É uma biblioteca comu-
nitária aberta que qualquer pessoa pode frequentar”, ressalta 
Ana Paula.
A professora destaca a leitura como boa indicação para os 
momentos que todas as pessoas precisam criar, segundo sua 
avaliação, para “pensar em coisas boas”. O hábito de ler, ava-
lia, sempre pode trazer mudanças de perspectiva na vida 
de qualquer um. A maioria das crianças que participam do 
projeto é formada por filhos de feirantes locais. A tendên-
cia natural desse público, observa Ana Paula, era seguir os 
passos dos pais, algo que foi mudado a partir do contato 
frequente com a leitura.
“As crianças querem ser pediatras, professores e seguir ou-
tras profissões pelas quais, no início, não manifestavam inte-
resse”, relata a coordenadora. “A partir desse momento em 
que elas vislumbram outras possibilidades, quando veem que 
o mundo é muito grande e que tem muitas coisas para serem 
feitas, a gente vai mudando esse lugarzinho.”
Além das crianças, seus familiares também acabam sendo 
envolvidos pelas atividades do projeto. “Os pais ficam supe-
ranimados e vêm buscar livros com a gente”, conta Ana Pau-
la. “Todo ano, no Dia da Criança, a gente doa um livro para que 
essa criança também monte sua biblioteca, para que o amor 
ao livro não fique restrito ao Roedores.”
Os momentos de leitura são intercalados com conversas, 
que estabelecem um ambiente favorável para conquistar a 
confiança dos frequentadores. Esses contatos criam uma 
ligação afetiva que, segundo observa Ana Paula, muitas ve-
zes não ocorre em casa ou na escola.
“O livro aproxima a gente”, resume a coordenadora do Roedo-
res de Livros. “Então, quando a gente faz uma leitura a partir 
da qual a criança ou jovem se sente à vontade para conversar, 
ela tira algumas dúvidas, vai experimentando outras coisas. 
Quando tem algum problema e quer conversar, às vezes não 
consegue falar isso em casa, e vem para cá.”
Atualmente, cinco voluntários trabalham no projeto. A biblio-
teca fica aberta ao público aos sábados, das 9h30 às 12h. 
Escolas podem agendar visitas por mensagem eletrônica.
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Quando deixou a filial da fabricante de 
equipamentos digitais em que trabalhava 
para abrir seu próprio negócio, Dener Fleu-
ry iniciava, há 20 anos, o projeto da Power 
Graphics, empresa focada nos serviços de 
gráfica digital sediada na capital paulista e 
que, hoje, conta com duas unidades: uma 
na Avenida Berrini e outra no Morumbi. 
Dos serviços de impressão digital, a Po-
wer Graphics expandiu seu portfólio para 
outras áreas; atualmente, atende não 
somente trabalhos impressos em baixas 
tiragens ou personalizados, mas também 
possui clientes no segmento de embala-
gens, rótulos e etiquetas. “Se o cliente 
acorda com uma ideia e nos procura, nós 
fazemos. A Power Graphics está ao lado 
do cliente para desenvolver seu projeto, 
oferecer a ele uma solução, seja qual for 
sua necessidade”, fala Fleury. 
Outro segmento que cresce exponen-
cialmente é o de livros sob demanda, 
acompanhando a expansão da impressão 
digital no segmento editorial. “Hoje, aten-
do a maioria das editoras de São Paulo e, 
também, participo do desenvolvimento de 
alguns projetos junto a editoras que não 
podiam mais comercializar certos títulos 
porque estavam esgotados. Com a impres-
são digital, essa realidade muda; os títulos 
podem ser impressos sob demanda, e não 
há a necessidade de estoques”, destaca. 
A plataforma escolhida para ampliar seus 
negócios com impressão digital foi a Ko-
nica Minolta, conforme explica o proprie-
tário: “Já tivemos outros dois fornecedo-

Novas frentes de negócios

Denner Fleury, diretor da Power Graphics: 
“Quando se tem um parque com várias 
marcas, você também depende de mais 
de um fornecedor para suprimentos, para 
suporte, para resolver eventuais problemas. 
Criando uma parceria sólida e fiel com um 
fabricante o processo todo se torna mais 
ágil e vantajoso para ambas as partes.”

res conosco, mas há pouco mais de um 
ano fechamos com a marca Konica Minol-
ta, que equipa 100% do nosso parque de 
impressão digital”, conta. 
Segundo Fleury, a opção de se trabalhar 
com um único fornecedor é estratégica: 
“Quando se tem um parque com várias 
marcas, você também depende de mais de 
um fornecedor para suprimentos, para su-
porte, para resolver eventuais problemas. 
Criando uma parceria sólida e fiel com um 
fabricante o processo todo se torna mais 
ágil e vantajoso para ambas as partes.”
 

POWER GRAPHICS CONTA COM DUAS UNIDADES EM SÃO PAULO 
E CONFIA NO PARQUE DE IMPRESSÃO DIGITAL 100% FORMADO 
POR SOLUÇÕES KONICA MINOLTA, INCLUINDO O MODELO DE 
ALTA PRODUTIVIDADE BIZHUB PRESS C1100

em seguida, migrei para outro fornecedor. 
Acho que posso dizer que aprendi sobre as 
diferentes tecnologias de impressão digi-
tal, e notei que, cada uma, oferece um tipo 
de vantagem diferente; algumas, no valor 
dos insumos, outras, no suporte ou na qua-
lidade de impressão”, explica Fleury. “Mas 
a Konica Minolta conseguiu unir todas as 
variáveis numa mesma marca. Ela oferece 
qualidade, atendimento, suporte e consu-
míveis a preços competitivos. Hoje, não 
hesito em indicar a marca Konica Minolta; 
faço isso inclusive com amigos, que são 
concorrentes meus”, conclui o diretor da 
Power Graphics. 

“Se o cliente acorda com uma 

ideia e nos procura, nós fazemos. 

A Power Graphics está ao lado 

do cliente para desenvolver 

seu projeto, oferecer a ele 

uma solução, seja qual for sua 

necessidade”

POR DENTRO DO PARQUE DE 
IMPRESSÃO
Entre os equipamentos em operação 
nas duas unidades da Power Graphics 
encontram-se duas bizhub Press C1100, 
duas bizhub PRO C1060L, uma impressora 
bizhub Press C1070P e duas impressoras 
digitais P&B bizhub 1250P. 
“Trabalhei como vendedor em uma empre-
sa fornecedora de equipamentos digitais; 
depois, tornei-me cliente dessa empresa; 
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Como precursora no mercado de termo-
laminação no Brasil, a Prolam sente que 
há uma evidente retomada no ambiente 
de produção gráfica. Nesse caminho de 
retomada do setor, a empresa observa de 
perto a capacidade de renovação da im-
pressão ao propor acabamentos nobres 
e diferenciados. Não há outro trajeto a 
trilhar quando as margens encolhem e o 
próprio mercado vive sob pressão. 
No entanto sempre há um lado bom quan-
do o mercado é instigado a desbravar no-
vos ambientes. Com criatividade e com-
petência abre-se o caminho para fazer o 
negócio girar. Chegamos então ao xis da 
questão, onde a diferenciação vira sinô-
nimo de termolaminação. “Encaixa-se 
perfeitamente nesse cenário, pois permi-
te a oferta de filmes diferenciados, que 
agregam valor aos produtos. Esse fator 
estimula a movimentação da área de ma-
rketing dos clientes finais que desejam se 
destacar em seus pontos de venda crian-
do campanhas e produtos diferenciados. 
Há ainda benefícios aos próprios gráfi-
cos, que conseguem melhorar seu preço 
médio de vendas e o resultado para seu 
negócio”, analisa Marcos Marcello, diretor 
de marketing da Prolam.   
Atenta ao movimento do mercado e com 
foco nas diferentes necessidades de im-
pressão, a Prolam, como provedora de so-
luções para acabamento gráfico, segue a 
evolução das impressoras e, consequen-
temente, dos diferentes substratos. É a 
nova era da impressão batendo à porta 
da empresa. “O fato de sermos fabrican-
tes nos possibilita essa flexibilidade. Mas 
vale ressaltar que à medida que as digi-
tais evoluem, do nosso ponto de vista, têm 

Quando diferenciação vira 
sinônimo de termolaminação

Marcos Marcello, diretor de marketing da Prolam: 
“Como único fabricante de filmes para 
termolaminação no Brasil, a Prolam 
consegue fazer movimentos velozes para 
adequar os produtos à necessidade do 
mercado local. São filmes que respondem 
na produção dos clientes com estabilidade, 
e nosso diferencial não está somente em 
um alto padrão de qualidade, mas também 
na oferta de um pacote de serviços. 
Estamos onde nossos clientes necessitam, 
oferecemos um atendimento com entregas 
rápidas em diversos pontos do Brasil.”

PROLAM APOSTA EM SERVIÇOS E INSUMOS DIFERENCIADOS 
QUE VÃO AO ENCONTRO DO VALOR AGREGADO EM TODOS OS 
ELOS DA CADEIA

se tornado mais amigáveis à termolami-
nação, já que temos produtos específicos 
para essas linhas”, indica Marcello. 
Marcello destca que como único fabrican-
te de filmes para termolaminação no Bra-
sil, a Prolam consegue fazer movimentos 
velozes para adequar os produtos à ne-
cessidade do mercado local. “São filmes 
que respondem na produção dos clien-
tes com estabilidade, e nosso diferencial 
não está somente em um alto padrão de 
qualidade, mas também na oferta de um 
pacote de serviços. Estamos onde nos-
sos clientes necessitam, oferecemos um 
atendimento com entregas rápidas em 
diversos pontos do Brasil. Além disso, 
nossos clientes podem encontrar a mais 
completa gama de produtos para termo-
laminação e confiam em nossa garantia 
de entrega, independentemente da quan-
tidade solicitada”, garante o diretor de 
marketing da empresa.   

POR DENTRO DA PROLAM 
Em sua linha de produção localizada em 
Manaus (AM), a Prolam possui duas linhas 
de extrusion coating com capacidade para 
converter 250 milhões de metros quadra-
dos por ano. “São processos ininterrup-
tos, que só param quando programados 
para manutenção, por exemplo. Recente-
mente foi realizado um investimento que 
permitiu o aumento da velocidade dos 
equipamentos de extrusion coating em 
20%”, informa Marcello.  
Já a planta de São Paulo, que é responsá-
vel pela conversão de bobinas jumbos nos 
formatos dos clientes, conta com 11 re-
bobinadeiras e tem capacidade de produ-
ção para 600 toneladas por mês. O Grupo 

Prolam emprega 220 funcionários e tem 
filiais com estoque local no Rio Grande do 
Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas 
Gerais, além de seis revendas autorizadas 
espalhadas pelo Brasil. 
O investimento em parceria, com a quali-
dade entregue ao mercado, traz números 
positivos para a companhia. “No primeiro 
quadrimestre de 2017, tivemos um cres-
cimento de 12% no volume de vendas 
em relação ao mesmo período de 2016. 
O parque gráfico brasileiro está equipado 
e pronto para voltar ao crescimento. As 
empresas começam a se interessar por 
investir na compra de equipamentos de 
termolaminação, que também vendemos. 
Observando o acabamento gráfico como 
um multiplicador de resultados, é espera-
do que cada vez mais empresas se inte-
ressem pela nossa abordagem, que é a de 
tornar o negócio de nossos clientes cada 
vez mais rentável”, argumenta Marcello 
acrescentando que os filmes metalizados 
estão em destaque atualmente.
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O Laboratório de Tinta e Papel, espaço 
inaugurado em julho com moderno ma-
quinário no Senai Maracanã, na zona norte 
do Rio de Janeiro, foi desenvolvido para 
atender às necessidades de ensaios em 
tintas e papéis necessários à indústria flu-
minense. No local, os alunos realizam, na 
prática, a identificação e análise desses 
itens, além da detecção de causas de pos-
síveis problemas em materiais impressos.
“Quando assumimos o setor gráfico, em 
2002, o Rio de Janeiro era o quarto esta-
do no âmbito nacional. Foi uma luta muito 
grande, com apoio do Sistema Firjan, para 
transformar essa escola em uma referên-
cia. Agora o Rio ganhou papel de destaque, 
alcançando o segundo lugar como maior 
contratante do país, atrás apenas de São 
Paulo”, destacou Carlos Di Giorgio, presi-
dente do Sindicato das Indústrias Gráficas 
do Município do Rio de Janeiro (Sigraf).
Segundo estudo recente da federação, 
são mais de 1.700 estabelecimentos nos 
segmentos gráfico e editorial em todo o 
estado, empregando quase 18 mil tra-
balhadores, o que corresponde a um em 
cada dez empregos formais.
Para Di Giorgio, é imprescindível estar em 
contato com o que há de mais moderno 

Laboratório de Tinta e Papel 
promoverá soluções tecnológicas 
para o setor gráfico fluminense
LOCALIZADO NO SENAI 
MARACANÃ, NOVO 
LABORATÓRIO ATENDERÁ ÀS 
NECESSIDADES DE ENSAIOS 
EM TINTAS E PAPÉIS

em termos de maquinário e técnicas de trabalho: “Este laboratório, de ponta, responde 
diretamente ao desafio de manter a nossa mão de obra atualizada e aliada às novas ten-
dências, bem como de preparar futuros gráficos para a função.”
Elisa Vitoretti, responsável pela gestão de pessoas da Edigráfica, ressalta o papel da for-
mação profissional de qualidade para as empresas: “A partir do momento em que você 
aprimora o trabalhador e lhe oferece capacitação, ele se sente valorizado. Isso melhora o 
clima organizacional, além de aumentar a produtividade.”
O Senai também ampliou sua oferta de qualificação setorial com o curso técnico em 
processos gráficos. Nele, os alunos podem desenvolver, na prática, competências relacio-
nadas à identificação e à análise das características das tintas e dos papéis, assim como 
realizar comparativos para detecção de não conformidades nesses insumos.
Vice-presidente do Sistema Firjan, Sérgio Duarte destacou que, mesmo com um cenário 
econômico muito adverso e menos recursos disponíveis, o Senai não congelou os seus 
investimentos. “Investir na entrega do Laboratório de Tinta e Papel, referência e único no 
Rio, é apostar nos empresários fluminenses e nos seus trabalhadores. É dar a eles mais 
ferramentas para que se qualifiquem e inovem, gerando mais empregos, riqueza e renda 
para o estado”, avaliou.
 
A EVOLUÇÃO DO APRENDIZADO 
O Senai Rio oferece diversos cursos para o segmento gráfico: cursos de editor de projeto 
visual gráfico; desenho e técnicas de ilustração; fotografia digital e tratamento de fotos; 
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gerenciamento da cor; illustrator; orçamento gráfico; pintura digital 
com tablet e photoshop; produção gráfica; projeto gráfico de emba-
lagem; web design responsivo; e técnico em comunicação visual.
A evolução do segmento de gráfica vem se caracterizando, nos 
últimos anos, pela adoção de tecnologias digitais. Os sistemas tra-
dicionais de impressão passaram por inúmeras transformações, 
marcadas pela incorporação de tecnologias baseadas na infor-
mática, que propiciam às modernas impressoras uma velocidade 
de produção incomparavelmente maior do que as atingidas pela 
tecnologia usada anteriormente.
Por outro lado, o uso doméstico de recursos de informática (micro-
computadores, impressoras de alta resolução, scanners, internet 
etc.) permitiu aos consumidores a adoção de soluções gráficas 
personalizadas, reduzindo significativamente o mercado para as 
pequenas empresas, que faziam serviços de impressão de cartões 
de visitas, folhetos, entre outros.
Essas mudanças levaram algumas destas empresas à extinção, e 
outras, à diversificação de seus produtos e serviços, com base no 
uso de múltiplas plataformas que garantam a sua sobrevivência 

no mercado gráfico, que se tornou extremamente competitivo.
Neste novo contexto, é de fundamental importância para a so-
brevivência das empresas deste segmento os investimentos em 
novas tecnologias de produção, o que demanda profissionais cada 
vez mais qualificados para atender a este universo tecnológico.
Os profissionais devem estar preparados para usar os diversos re-
cursos de informática, aplicados em maior ou menor intensidade 
nas etapas do processo gráfico (pré-impressão, impressão e pós-
-impressão), além de ter capacidade para transitar por diversos 
tipos de mídias, além da tradicional.
Se o profissional optar por trabalhar na etapa de pré-impressão, 
vai atuar na concepção e materialização de projetos, com pro-
gramação visual, tratamento de imagens, design gráfico, dentre 
outras. Na etapa de impressão, o profissional aponta soluções 
gráficas para a reprodução; e na pós-impressão, são tratadas as 
etapas de acabamento dos produtos impressos: cortes, vincos, 
dobras, encadernação etc. Há uma convergência cada vez maior 
entre todas as etapas, fazendo com que os profissionais desenvol-
vam uma visão mais abrangente do processo.

O Senai também 
ampliou sua oferta de 
qualificação setorial 
com o curso técnico 
em processos gráficos

No local, os alunos 
realizam, na prática, a 
identificação e análise 
desses itens, além da 

detecção de causas de 
possíveis problemas em 

materiais impressos

Em primeiro plano na imagem, Carlos Di Giorgio, 
presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do 

Município do Rio de Janeiro (Sigraf) disse: “Este 
laboratório, de ponta, responde diretamente ao desafio 

de manter a nossa mão de obra atualizada e aliada 
às novas tendências, bem como de preparar futuros 

gráficos para a função.”
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No dia 24 de agosto, a Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica 
(ABTG) e a APS Feiras vão promover em São Paulo o Congresso 
Internacional de Tecnologia Gráfica. Experts nacionais e interna-
cionais da indústria vão compartilhar conceitos sobre tecnologia e 
gestão de negócios em um grande encontro do setor de comuni-
cação gráfica. A Abrigraf-SP é patrocinadora ouro. O evento ocorre 
no Espaço Milenium, na cidade de São Paulo. 
Entre os palestrantes, está o consultor Hamilton Terni Costa, es-
pecialista em impressão, que vai tratar do tema “Gestão da tecno-
logia na proposição de valor reconhecida pelo cliente”. O objetivo 
de Costa será mostrar que é o momento de as gráficas oferecerem 
algo que vá além do produto impresso, sendo de fato uma parceira 
estratégica dos clientes.  
A palestra trata das novas ofertas que gráficas de sucesso vêm 
adotando ao incorporar, cada vez mais, serviços aos seus produ-
tos. “Os produtos estão se desmaterializando e se tornando plata-
formas de serviços aos clientes. Serviços que absorvem proces-
sos do cliente e melhoram seu desempenho de negócio”. 
Nesse sentido, a palestra pretende mostrar pontos como: o que é 
essa “servitização” dos produtos; o que a gráfica deve fazer para 
se ajustar a isso; quais as novas funções de produção para se 
adequar a essa nova oferta; quais as tecnologias que devem ser 
usadas para que estejam alinhadas com essas novas proposições 
de valor aos clientes. 
A palestra será ilustrada com cases nacionais e internacionais 
de empresas gráficas que ampliaram seus serviços para melhor 
atender e agregar valor na relação com seus clientes. Para Cos-
ta, “sempre é muito importante ter eventos de alto nível. É uma 
oportunidade real para os participantes terem contato com ex-
periências e exemplos que podem indicar tendências e soluções 
aplicáveis ao dia a dia”. 

O VALOR DA INOVAÇÃO 
Costa reforça algo fundamental no cenário atual da área de tec-
nologia de comunicação gráfica: o entendimento da oferta de ser-
viços. “Precisamos pensar em mudanças, em inovação. O mundo 

Congresso Internacional 
de Tecnologia Gráfica
NO EVENTO, HAMILTON TERNI COSTA VAI 
DESTACAR OS NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO 
PARA AS GRÁFICAS

está mudando rapidamente, novos modelos de negócios estão 
sendo criados que eliminam negócios existentes, criando outros. 
Veja o Uber, o Airbnb e vários outros. Ficará cada vez mais difícil 
para as gráficas dependerem somente de impressão. Elas têm que 
entender melhor as necessidades dos clientes e ajuda-los a resol-
ver esses problemas, em fornecer produtos e serviços que façam 
esse trabalho para o cliente. É preciso dar um passo à frente, sair 
da posição de reprodutores de originais e serem efetivos parceiros 
estratégicos dos seus clientes. Essa não é uma mudança fácil e 
que nem todos têm condição de fazer, mas é o melhor caminho de 
sobrevivência do negócio, mais do que o negócio de impressão.” 
O especialista em impressão destaca que aspectos tecnológicos 
presentes na sociedade e na vida de todos, como a internet e os 
dispositivos mobile, vieram para aprimorar as ofertas oferecidas 
pela indústria gráfica.”Eu diria que já ajudam e vão ajudar ainda 
mais. As gráficas que vêm incorporando essas tecnologias não só 
aumentam seu potencial de vendas como ampliam sua oferta às 
novas demandas dos clientes. Veja, como exemplo, o crescimento 
do web-to-print, que vem proporcionando, para muitas gráficas, 
novas oportunidades de negócio e crescimento. Várias empresas 
gráficas brasileiras já vêm adotando essa solução e, com o tempo, 
ela será o predominante em suas vendas.” 
As inovações estão presentes também dentro da indústria gráfica, 
e os profissionais do setor já pensam sobre como agregar dife-
rentes tecnologias em seu portfólio: “Creio que um bom grupo de 
empresas brasileiras vem examinando isso, em especial as no-
vas aplicações com equipamentos inkjet de grande formato, que 
podem imprimir em diferentes substratos, como plástico, madei-
ra, vidro e tecidos, entre outros. Essas impressões abrem novos 
mercados e novas possibilidades. O problema, no Brasil atual, é 
a incerteza trazida pela situação econômica que enfrentamos. 
Sem dúvida, isso acaba por adiar compras e postergar decisões 
de investimento.”



Eventos

 O ENTENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES 
O empresário de impressão possui, atualmente, uma vasta oferta de produtos 
disponíveis no mercado no momento que pensa em investir. Por isso, trata-se 
de grande relevância estudar os aspectos antes da tomada de decisão. 
A decisão do investimento, explica Costa, deve ser precedida por uma avalia-
ção de oportunidades junto a clientes ou mercado-alvo. “Essas oportunidades 
é que devem nortear a escolha do equipamento, características e os insumos 
a serem utilizados. Nem sempre é assim, sabemos. O gráfico se entusiasma 
pelo equipamento em si e depois vai ver em que mercado vai usar. Isso leva 
a desperdícios e maior dificuldade em conseguir retorno do investimento, in-
felizmente.” Após fazer a escolha, é o momento de entender até onde este 
equipamento pode te levar: “O que ocorre, em muitos casos, é que o operador 
do equipamento não tem todo o treinamento necessário para usar os recur-
sos, ou tem carência de formação, impedindo sua melhor utilização. Empresas 
mais estruturadas dificilmente deixam de usar o melhor que o equipamento 
oferece”, reforça o consultor. 

Hamilton Terni Costa, consultor especialista em impressão, que vai tratar do tema 
“Gestão da tecnologia na proposição de valor reconhecida pelo cliente”

http://www.weilburger.com
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O setor de impressão, como um todo, passa por uma fase inten-
sa de estruturação para alcançar diferentes públicos. O mercado 
gráfico está se movimentando na tentativa de adequar modelos 
mais lucrativos em parceria com atendimento customizado. Che-
gou, não há como negar, a era da transformação digital dos seus 
negócios. E quando isso vai acontecer? Hoje!
Um dos caminhos é explorar o universo de web-to-print, que che-
gou para preencher, ou pelo menos tentar, lacunas. De uma forma 
simples, o web-to-print acaba sendo o processo que permite que 
o cliente final crie, edite e aprove uma impressão por meio de 
uma plataforma flexível e intuitiva. Pode ser usado por usuários 
comerciais e público em geral. 

DEMANDA POR IMPRESSÃO PODE AUMENTAR CASO A PRÓPRIA IMPRESSÃO CONSIGA 
ENTRAR DE VEZ NO UNIVERSO DIGITAL, OU SEJA, ESTEJA PRESENTE EM SITES, REDES 
SOCIAIS E OUTROS MEIOS QUASE INFINITOS. É A NOVA ERA DA DEMANDA PROVENIENTE DE 
CANAIS ALTERNATIVOS E ASSERTIVOS

Digitou, imprimiu

O mercado de web-to-print está conquistando espaço e começa a 
galgar novas posições dentro da demanda por produtos impressos. 
Consequentemente é preciso apresentar soluções customizadas. 
“A HP concorda que o mercado de web-to-print está em proces-
so de crescimento e ainda repensando suas características pró-
prias. Vemos este mercado como uma oportunidade importante 
ainda a ser melhor explorado dentro do segmento gráfico como 
um todo. Por ser um mercado novo, necessita de parâmetros 
diferentes de controle e ferramentas adicionais para produção 
e gestão, diferentes das já usadas pela indústria “tradicional”. 
Ainda assim, muitos dos recursos desenvolvidos e aprimorados 
por anos na indústria continuam se mostrando como ferramen-
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tas convenientes também para este novo 
segmento”, diz Osvaldo Cristo, presales 
GSB Latin America. 
Kesler Santos, gerente de serviços e pri-
nect da Heidelberg, observa que a venda 
de materiais e serviços via web cresce 
ano a ano e as empresas precisam se 
adaptar às demandas dos seus clientes. 
“As empresas procuram fornecedores 
que possam agregar valor aos seus ser-
viços, como logística, produção e en-
trega sob demanda ou algo a mais que 
outros fornecedores não ofereçam”, de-
tecta Santos. 
Paulo Sergio Raimundo, gerente de ser-
viços da manroland sheetfed, sente o 
mercado em ascensão porque os pra-
zos de entrega exigidos estão cada vez 
menores, e as exigências por qualidades 
de impressão, cada vez mais elevadas. 
“Dessa forma, as gráficas que quiserem 
atuar nesse mercado, precisam focar em 
opcionais que reduzam os tempos de 
acerto e as folhas de maculatura e que 
garantam máxima qualidade de impres-
são”, pontua Raimundo. 
De acordo com o gerente comercial da Ri-
coh Brasil, Gustavo Lopes, o web-to-print 
é uma solução de comércio eletrônico 
flexível que oferece uma experiência de 

compra líder na indústria de impressão 
desenhada para ganhar novos negócios, 
conquistar novos clientes e desenvol-
ver os seus negócios já existentes . “A 
Solução W2P que a Ricoh tem em seu 
portfólio possui interface amigável e de 
fácil uso; já vem preparada para atender 
o mercado B2B e B2C e já vem em lín-
gua portuguesa”, aponta. 

Nora Milly Setton, supervisora de vendas 
da Horizon, fala que o web-to-print é um 
processo de atendimento e logística que 
veio inserir no mercado uma nova forma 
de comunicação entre produto, produtor 
e consumidor. “Este modelo já se tornou 
realidade e os fabricantes de máquinas 
precisam também estar preparados para 
terem tecnologia agilidade e conectivida-

Osvaldo Cristo, presales GSB Latin America da HP:

“A HP concorda que o mercado de web-to-print está em processo 

de crescimento e ainda repensando suas características próprias. 

Vemos este mercado como uma oportunidade importante ainda a ser 

melhor explorado dentro do segmento gráfico como um todo. Por ser 

um mercado novo, necessita de parâmetros diferentes de controle 

e ferramentas adicionais para produção e gestão, diferentes das já 

usadas pela indústria tradicional.”

Kesler Santos, gerente de serviços e prinect da Heidelberg:

“As empresas procuram fornecedores que possam agregar valor aos 

seus serviços, como logística, produção e entrega sob demanda ou 

algo a mais que outros fornecedores não ofereçam.” 
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de se quiserem fazer parte desse segmen-
to, e a Ferrostaal está”, completa Nora.
Marcelo Tomoyose, sales manager Fiery 
da EFI, diz que o mercado de web-to-print 
vem apresentando um crescimento sólido, 
mesmo com o momento de instabilidade 
que o país vive. Para garantir o sucesso 
com este conceito, é preciso mais do que 
serviços profissionais e entendimento de 
mercado. A tecnologia correta é essencial 
porque garante a perfeita harmonia en-
tre automação de tarefas e agilidade no 
atendimento, resultando em um trabalho 
eficiente de venda online e maior produti-
vidade na gestão de trabalho.
Paulo Faria, diretor geral da KBA Brasil, 
acredita que o conceito W2P já é uma re-
alidade por aqui e boas empresas têm se 
destacado oferecendo agilidade e custos 
interessantes para os impressos comer-
ciais e, também, para embalagens. “Essas 
empresas possuem plataformas de aten-
dimento amigáveis, que visam simplificar 
a compra de impressos online, rompendo 
o paradigma de que não se compra im-
presso pela internet. Os prazos de aten-
dimento e redução de custos fomentam 
máquinas com tempo de acerto e produ-
tividade extremamente eficientes devido 
ao alto volume de baixas tiragens, tanto 
para o offset, quanto para tecnologias di-
gitais”, argumenta. 

Para Vlamir Marafiotti, gerente de produto 
Agfa Gevaert do Brasil, tendo em vista as 
grandes mudanças que estão ocorrendo 
no mercado gráfico, todo empresário grá-
fico visa uma reestruturação baseada em 
inovação para oferecer ao cliente final algo 
que realmente mostre valor agregado, par-
ceria e fidelização, tirando o foco somente 
do preço. “A Agfa procurou desenvolver um 
sistema que se ajusta a cada necessidade 
do cliente com fácil adaptação e implemen-
tação. No meu entendimento, a parte mais 
importante está na inteligência do sistema, 
na automação dos processos, onde há uma 
grande necessidade de agilidade de produ-
ção e logística de recebimento de pedidos 
e entrega de produtos”, analisa Marafiotti. 
Ronaldo Arakaki, gerente geral da Konica 

Minolta, avalia que as aplicações web-to-
-print estão crescendo no Brasil, ainda 
que aquém de outros países, como EUA, 
Japão e Alemanha. Mas a tendência é, 
de fato, que esse mercado se expanda, 
conforme as soluções de impressão digi-
tal vão ganhando espaço nas gráficas. 
“O movimento para que isso ocorra já 
pode ser notado; gráficas estão otimi-
zando seus portais, oferecendo produ-
tos online que podem ser solicitados, 
impressos e entregues sem qualquer 
necessidade de o cliente ligar para um 
vendedor ou atendente. As editoras, li-
vrarias virtuais e lojas de fotoprodutos 
também estão fazendo uso dessa tec-
nologia para impressão de livros e foto-
-álbuns”, argumenta Arakaki. 

Paulo Sergio Raimundo, gerente de serviços da manroland sheetfed:

“O mercado está em ascensão porque os prazos de entrega 

exigidos estão cada vez menores, e as exigências por qualidades 

de impressão, cada vez mais elevadas. Dessa forma, as gráficas 

que quiserem atuar nesse mercado, precisam focar em opcionais 

que reduzam os tempos de acerto e as folhas de maculatura e 

que garantam máxima qualidade de impressão.”

Gustavo Lopes, gerente comercial da Ricoh 
Brasil:

“A Solução W2P que a Ricoh 

tem em seu portfólio possui 

interface amigável e de fácil uso; 

já vem preparada para atender o 

mercado B2B e B2C e já vem em 

língua portuguesa.” 
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EQUIPAMENTOS VERSUS 
ADEQUAÇÃO 
Nora diz estar em posição confortável para 
atender a esta demanda porque tem a 
Horizon como principal parceira mundial. 
“Há, inclusive no Brasil, cases de web-to-
-print utilizando essas soluções. Também 
temos a francesa MGI com a solução de 
aplicação de verniz localizado e IFoil no 
modelo JET varnishi 3D EVO formato 75 x 
102cm, já também em produção no Bra-
sil, com total sucesso. Outro destaque é a 
linha RMGT com impressoras no formato 
75 x 105cm com cura LED-UV, a solução 
perfeita para se integrar a este conceito 

moderno de produção e logística”, indica 
a supervisora de vendas da Horizon. 
Para Lopes, de fato não há um equipa-
mento que seja mais adequado ao web-
-to-print: “O prestador de serviço gráfico 
especifica as aplicações e o volume de 
impressão que pretende atender, iden-
tifica quais as necessidades dos seus 
clientes e então define os equipamentos 
que irá adquirir.”
Raimundo cita a Roland 700 Evolution, 
pois pode vir equipada com diversos 
opcionais que reduzem os tempos de 
acerto e as folhas de maculatura, o que 
também ajuda a garantir máxima qualida-
de de impressão. “Há ainda o SPL, troca 
simultânea de chapas sem interferência 
do operador e que pode ser realizada si-
multaneamente com a lavagem das blan-
quetas e cilindros de contrapressão. Já a 
Inline Inspector permite fazer uma inspe-
ção em linha de todas as folhas para ve-

rificação de defeitos de impressão e de 
substrato; e Inline Numbering numera 
todas as folhas de forma que, em com-
binação com o Inline Inspector, seja fácil 
identificar as folhas com defeito antes 
de ir para o setor de acabamento. Jun-
tos, o Inline Color Pilote o Inline Register 
permitem controlar a densidade da tin-
ta totalmente em linha e ajustar todos 
os registros automaticamente, além de 
diversos outros recursos disponíveis no 
equipamento”, enumera Raimundo.
Santos lembra que tanto os equipamentos 
de impressão digital quanto de impressão 
offset podem se adequar perfeitamente à 
demanda do web-to-print: “Depende do 
público. Algumas gráficas terceirizam ou 
vendem material na web para outras em-
presas na modalidade B2B. Outras gráficas 

Nora Milly Setton, supervisora de vendas da Horizon:

“O web-to-print é um processo de atendimento e logística que veio 

inserir no mercado uma nova forma de comunicação entre produto, 

produtor e consumidor. Este modelo já se tornou realidade e os 

fabricantes de máquinas precisam também estar preparados para 

terem tecnologia agilidade e conectividade se quiserem fazer parte 

desse segmento, e a Ferrostaal está.”

Marcelo Tomoyose, sales manager Fiery da EFI:

“O mercado de web-to-print vem apresentando um crescimento sólido, 

mesmo com o momento de instabilidade que o país vive. Para garantir o 

sucesso com este conceito, é preciso mais do que serviços profissionais 

e entendimento de mercado. A tecnologia correta é essencial porque 

garante a perfeita harmonia entre automação de tarefas e agilidade no 

atendimento, resultando em um trabalho eficiente de venda online e 

maior produtividade na gestão de trabalho.”
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vendem diretamente para o consumidor 
final e vendem brindes, kits ou produtos 
com personalização para todo o tipo de pú-
blico. Para o mercado B2B ou de produção 
com alto grande de padronização e volume 
em escala, impressoras offset com grande 
automação e tecnologia embarcada podem 
fazer a diferença. Já no mercado B2C, onde 
o consumidor demanda quantidades muito 
pequenas e produtos altamente customi-
zados, as impressoras digitais e as plotters 
criam o diferencial.”
Na visão de Cristo, dois segmentos pare-
cem particularmente adequados a serem 
trabalhados no mercado web-to-print: 
comercial e promocional. Os outros seg-
mentos podem se beneficiar dessa nova 
maneira de interação entre o comprador 
de impressos e o impressor, notavelmente 
parte dos segmentos editorial e até mes-
mo, em alguns casos, etiquetas e embala-
gens de maneira geral. “A HP entende que 
esse mercado é particularmente promis-
sor nos segmentos comercial e promocio-
nal; nos dias atuais, este mercado, dentro 
da indústria convencional, acabou se co-
locando na situação complexa de baixos 
volumes e baixa margem. A solução web-
-to-print é uma maneira de conviver com 
essa realidade de mercado, compensando 
com alto volume de produção, algo que as 
pequenas e médias empresas tradicionais 
que atuam nesse segmento têm muita di-

ficuldade de se adaptar, seja por falta de 
conhecimento, falta de capacidade de in-
vestimento, ou ainda por falta de motiva-
ção para explorar novas oportunidades que 
cada desafio de mercado sempre traz”, diz 
o presales GSB Latin America. 
Com base em pesquisas de mercado e 
tecnologia, a EFI desenvolveu o EFI Digital 
Store Front, feito sob medida para atender 
ao mercado web-to-print high-end. “Em 
conta das inúmeras vantagens, a solu-
ção é líder no mundo. Seu desempenho 
se destaca porque reúne o know-how da 
EFI em impressão digital, dados variáveis, 
gestão de produção e impressão para 
grandes formatos. De forma eficiente, o 
Digital Store Front inova na maneira como 
o trabalho é feito, garantindo economia, 
produtividade e qualidade tanto na venda 
online quanto na gestão dos trabalhos até 
a produção”, explica Tomoyose. 
O sales manager Fiery da EFI acrescenta 
que a solução é capaz de gerenciar orça-
mentos, enviar trabalhos, verificar o sta-
tus de produção, pagar faturas e refazer 
pedidos por meio de um website persona-
lizado e desenvolvido para que a compra 
de produtos gráficos comerciais e afins 
seja fácil, rápida e econômica.
Faria aponta para a Rapida 106, que pode 
ser desenhada com processos simultâne-
os de acerto, levando o setup total para 
níveis tão baixos que seriam impensáveis 

há alguns anos. “Uma das vantagens no 
conceito de trabalho das máquinas KBA é 
a possibilidade de sobrepor processos de 
trocas e acertos. Isso possibilita o dina-
mismo para esse mercado. Citamos ainda 
as configurações de máquina, realizadas 
por meio de LED, e que traz inúmeros be-
nefícios em tempo de acerto, processos 
de impressão e ‘lead time’. Outro desta-
que para esse segmento são as máquinas 
gigantes Rapida 145 e 162 (VLFs), graças 
ao alto volume de produtos que podem 
ser conjugados em uma mesma folha. 
São máquinas de altíssima produtividade 
e com tempos de acertos próximos aos de 
uma Rapida 106. A KBA detém liderança 
absoluta quando o assunto é formato gi-
gante de folha”, explica..
Marafiotti observa que para indicar o me-
lhor equipamento ou aquele que mais se 
ajusta ao ambiente W2P é preciso enten-
der perfeitamente sobre com qual seg-
mento o cliente vai lidar: “Não restringi-
ria o modelo de vendas baseado na web 
por tipo de equipamento e tecnologia, e 
sim um novo conceito na forma de co-
mercializar produtos impressos utilizan-
do a web como alternativa de canal de 
venda e como forma de uma ferramenta 
que possa gerar conveniência ao cliente. 
Poderíamos citar sistemas web-to-print 
para atender ao mercado de sinalização, 
que seriam as impressoras inkjet de gran-
de formato, ou de editorial sob demanda, 
na qual as impressoras digitais entrariam 
muito bem, ou de promocional e editorial, 
que utilizam impressoras offset. Cada 
segmento tem suas necessidades e pecu-
liaridades do processo.”
Na opinião de Arakaki não se trata de “em 
qual equipamento irá se imprimir”, mas 
sim de se ter uma plataforma online inte-
ligente, flexível e confiável para que clien-
tes solicitem esses trabalhos. Também 
é necessária logística de entrega, para 
casos de empresas que ofereçam a fun-
cionalidade completa: oferta do produto, 

Paulo Faria, diretor geral da KBA Brasil:

“O conceito W2P já é uma realidade por aqui e boas empresas 

têm se destacado oferecendo agilidade e custos interessantes 

para os impressos comerciais e, também, para embalagens. 

Essas empresas possuem plataformas de atendimento amigáveis, 

que visam simplificar a compra de impressos online, rompendo o 

paradigma de que não se compra impresso pela internet.”
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impressão e entrega do produto acabado 
na casa do cliente, com ou sem personali-
zação. “Mas posso destacar alguns equi-
pamentos de nossa linha. Para alta pro-
dutividade, temos a bizhub Press C1100, 
que produz impressos coloridos a 100 
páginas/minuto em alta qualidade. Para 
lojas de fotografia, temos a bizhub Press 
C71hc, um equipamento que usa tecnolo-
gia de toner High Chroma para impressão 
de imagens em alta definição e qualidade 
de cor. Também posso citar nossos lança-
mentos no Brasil, as linhas AccurioPrint 
C2060L e AccurioPress C2070P, que se 
integram perfeitamente a fluxos de im-
pressão mais exigentes das gráficas, su-
portando vários tipos de mídias, inclusive, 
em formato banner. Temos ainda a bizhub 
Press 1250P, modelo que é nosso carro-
-chefe para impressão P&B, muito usada 
na impressão de livros”, indica o executi-
vo da Konica Minolta. 

OPORTUNIDADES
Santos fala que a Heidelberg não enxerga 
o web-to-print no Brasil como um merca-
do ainda inexplorado, mas como um seg-
mento com potencial e que alguns em-
presários precisam de mais informação 
para decidir por esse caminho. “Assim 
como em qualquer negócio é necessário 
um bom planejamento estratégico e muito 
investimento, mas nesse caso específico 
o conhecimento de tecnologia assusta 
alguns empresários, que têm dificuldade 
em visualizar as tantas frentes de bata-
lha que o modelo de negócio demanda. 
Venda pela internet depende de muita 
divulgação e de um excelente serviço de 
SAC para dar suporte e tirar dúvidas dos 
clientes; muito marketing e muita estra-
tégia comercial. É necessário ter uma 
equipe de marketing digital com diversas 
especializações para obter sucesso”, co-
menta o gerente de serviços e prinect da 
companhia alemã. 
Nora fala que o mercado web-to-print no 

Brasil vem se estabelecendo gradativa-
mente, com novas tecnologias de impres-
são e acabamento de acordo com esta 
nova tendência dos consumidores. “Cau-
sa um pouco de estranheza para alguns 
gráficos tradicionais, por tratar-se de um 
novo processo de produção, no qual é ne-
cessário efetuar mudanças para adequa-
ção do novo sistema. Estamos atentos, 
ativos e com muitas opções e expecta-
tivas junto a este segmento e com uma 
equipe também preparada para entender 
as demandas, desafios e velocidade com 
esse mercado se movimenta”, garante.
A Ricoh já atua nesse mercado desde 
2015, quando, em conjunto com a EFI, 
vendeu várias soluções W2P para o mer-
cado gráfico em cidades do interior nos 
principais estados do Brasil para atender 
aos segmentos B2B e B2C, diz Lopes. 
Na visão de Tomoyose, o mercado web-to-
-print já conquistou espaço considerável 
no Brasil, contudo ainda tem muito a cres-
cer: “Os clientes e empresários gráficos já 
estão mais inteirados sobre como esta 
ferramenta pode contribuir com o negócio, 
mas o ciclo evolutivo de um conceito des-
te tipo depende não só da tecnologia, mas 
também do mercado e da cultura do país. 
Para ganhar mais notoriedade, o conceito 
web-to-print precisa ser mais difundido 
entre vendedores e compradores.”

Faria enxerga que o segmento de web-
-to-print está em exploração no Brasil e 
há ótimas empresas com potencial de 
crescimento. “As empresas têm vencido a 
barreira cultural de compra pela internet 
para o produto gráfico e são muito esper-
tas, principalmente, na comunicação e 
interação de seus softwares para o B2C e 
B2B em alguns casos”, detecta.
“São inevitáveis certas mudanças, pois 
estamos passando por um processo de 
aceitação da tecnologia. Para muitos ain-
da é um conceito muito novo e necessita 
de mais assimilação. Outros até têm o 
conceito, mas não sabem por onde come-
çar e poucos utilizam o conceito como ne-
gócio principal da empresa. Precisamos 
de profissionais que entendam e compre-
endam a necessidade destes empresá-
rios gráficos e que possam transmitir ou 
prestar consultoria para que realmente 
introduzam este conceito com sucesso. É 
sabido que em mercados mais maduros, 
como, por exemplo, a Alemanha, cerca de 
um terço das vendas de produtos impres-
sos já é oriundo de web-to-print”, informa 
o profissional da Agfa. 
“Inexplorado, não”, fala Arakaki, mas com 
vasta possibilidade de crescimento, tan-
to para aplicações comerciais e promo-
cionais, como para o segmento editorial. 
“Trata-se de uma quebra de paradigma, 

Vlamir Marafiotti, gerente de produto Agfa Gevaert do Brasil:

“A Agfa procurou desenvolver um sistema que se ajusta a cada 

necessidade do cliente com fácil adaptação e implementação. No 

meu entendimento, a parte mais importante está na inteligência 

do sistema, na automação dos processos, onde há uma grande 

necessidade de agilidade de produção e logística de recebimento 

de pedidos e entrega de produtos.” 
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de se flexibilizar a visão estática de se 
produzir em volumes rentáveis apenas em 
offset, para apostar em um novo modelo de 
negócio através do qual se pode conquistar 
o cliente atendendo seus gostos específi-
cos, personalizando seu impresso e fazendo 
com que a encomenda chegue em sua casa. 
Fidelização através da personalização, e oti-
mização de recursos por meio da impressão 
sob demanda farão toda a diferença no futu-
ro da indústria gráfica”, completa o gerente 
geral da Konica Minolta.

CUSTOMIZAÇÃO NA PRÁTICA 
Cristo conta que quando a HP trabalha 
com um cliente com foco no negócio de 
web-to-print, sempre é claro que o siste-
ma de produção como um todo é signi-
ficativamente diferente dos processos da 
indústria gráfica convencional, apesar de 
ter muitas similaridades com a indústria 
gráfica digital. Nesse contexto, a máquina 
deixa de ser o centro no qual o negócio 
da empresa gravita, cedendo lugar ao 
processo, ao fluxo de produção, que inclui 
desde a interface com o usuário compra-
dor de impressos, passando pelo planeja-
mento de produção, despacho, cobrança e 
promoções para a base existente.
“As impressoras digitais, especialmente a 
família de impressoras HP Indigo, são de-
senhadas para atender à flexibilidade que 
o segmento web-to-print demanda com 
uma qualidade, produtividade e confiabi-

lidade que lhes são ímpares no mercado. 
Essas impressoras podem ser uma parte 
importante dos sistemas de produção de 
qualquer empresa que atua hoje no mer-
cado de web-to-print”, explica Cristo. 
Nora diz que, de acordo com uma larga 
pesquisa de mercado mundial, os clientes 
de impressão digital (inkjet ou toner) estão 
focando os investimentos em acabamento 
automatizado e, principalmente, no setor 
roll-fed. Lopes, da Ricoh, informa que exis-
tem várias controladoras (RIPS) que já são 
integradas às máquinas e trazem embarca-
da a ferramenta de W2P, como o RIP da EFI.
A Heidelberg aposta em uma vasta linha 
de produtos para web-to-print e coloca 
em destaque o software Prinect Web to 
Print Manager, que cria e gerencia a loja 
na web. O workflow de pré-impressão 
Prinect pode se conectar a qualquer por-
tal de internet via JDF ou API. O software 
de imposição Prinect Signa Station tem 
recursos especiais para fazer montagem 
de grade, buscando o melhor aproveita-
mento. “A conexão com as impressoras 
digitais e impressoras offset automatiza 
algumas etapas e reduze o setup. Tam-
bém comercializamos guilhotinas com 
conexão CIP4, que recebem a programa-
ção de corte diretamente do software de 
imposição. Todos os equipamentos da 
Heidelberg podem ser configurados para 
trabalhar com alto grau de au.çtomação e 
integração”, acrescenta Santos.

Ronaldo arakaki, gerente geral da Konica Minolta:

“Trata-se de uma quebra de paradigma, de se flexibilizar a visão 

estática de se produzir em volumes rentáveis apenas em offset, 

para apostar em um novo modelo de negócio através do qual se 

pode conquistar o cliente, atendendo a seus gostos específicos, 

personalizando seu impresso e fazendo com que a encomenda 

chegue em sua casa.”

A EFI conta com uma extensa gama de 
soluções que atendem o negócio online, 
como impressoras da linha Jetrion (voltada 
para rótulos e embalagens) e inkjet (para 
grandes formatos), que são capazes de tra-
balhar de forma integrada com a solução 
Digital Store Front, “tudo para aumentar a 
produtividade, rentabilidade e qualidade. A 
EFI tem grande reconhecimento por pes-
quisa e desenvolvimento de equipamentos 
e produtos que trabalham de maneira inte-
grada para alcançar maior agilidade e qua-
lidade no processo”, completa Tomoyose.
O web-to-print se encaixa perfeitamente 
na proposta da impressão digital que é 
imprimir com rentabilidade tiragens muito 
pequenas ou únicas e produzir produtos 
diferenciados através da personalização. 
“Claro, existe a questão da confiabilidade, 
qualidade e suporte, mas não creio que 
somente o equipamento construa o mode-
lo de negócio. Acredito, sim, que isso pas-
sa principalmente por uma boa estratégia 
de venda e uma estrutura Web sólida, que 
permita receber arquivos e atender com 
qualidade o cliente”, fecha Arakaki.
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O projeto foi iniciado junto com a compra de uma máquina UV e 
se desenvolveu ao longo do tempo através de diversas análises 
e testes para definição de melhor tinta, substrato, clichê e ani-
lox. Para a escolha do fornecedor de tintas, a Mazzucco adotou 
os critérios de alto nível de saturação, compromisso em manter 
a estabilidade e qualidade da tinta e expertise em tecnologia e 
assistência técnica. 
O próximo passo foi encontrar um fornecedor de anilox que não 
apresentasse problema de entupimento, para então conseguir uma 
baixa carga de impressão, aumentar a lineatura do impresso e apre-
sentar uma qualidade de impressão visivelmente melhor, além de 
economizar tempo por não precisar realizar a troca de anilox. 
O processo de impressão em gama estendida é a possibilidade de 
imprimir imagens e cores Pantone de alta qualidade com cinco, 
seis ou sete tintas pré-definidas. Ou seja, dependendo dos requi-
sitos de cor do cliente e do tipo de impressão utilizado, um con-
junto fixo de tintas CMYK pode substituir algumas ou até mesmo 
todas as cores especiais.
De acordo com o diretor presidente da Mazzucco, Juliano Mazzuc-
co, desde que a impressão em gama estendida foi implementada, 
há um pouco mais de um ano, a empresa não recebeu nenhuma 
devolução por desvio de cor. “Entre outras vantagens destaco o 
aumento na produtividade e a diminuição no tempo de setup, que 
agora é de aproximadamente 15 minutos. Há ainda a importância 
em manter os padrões de clichê e substrato para que, em caso de 
desacordo com a especificação técnica aprovada, seja mais fácil 
identificar qual é a origem do problema”, comenta Juliano.

Sun Chemical e Mazzucco se unem 
na impressão em gama estendida
A MAZZUCCO, PRODUTORA DE ETIQUETAS 
E RÓTULOS ADESIVOS, IMPLANTOU A 
IMPRESSÃO EM GAMA ESTENDIDA TENDO 
COMO PRINCIPAIS OBJETIVOS DIMINUIR 
TEMPO DE LIMPEZA DA MÁQUINA, TEMPO 
DE SETUP, QUANTIDADE DE COR ESPECIAL 
EM ESTOQUE, AUMENTAR A PRODUTIVIDADE 
E ABRIR OPORTUNIDADE PARA ATENDER AO 
MERCADO DE BAIXAS TIRAGENS

CRIANDO MARCA 
A marca Vivid Color foi criada pela Mazzucco para demonstrar a 
melhoria da saturação do impresso e a fidelidade de cor, agre-
gando ao produto final destaque na prateleira. Eventualmente, o 
processo de gama estendida não é necessário. Nesses casos, a 
Mazzucco pode contar com o Color Center da SunChemical, que, 
além gerenciar os desenvolvimentos regulares de novas cores 
para os clientes, possui os equipamentos necessários para treinar 
os clientes sobre os serviços de cor da Sun Chemical com seu 
kit de ferramentas Sun Color Box. O desenvolvimento é solicitado 
através de LAB, para garantir a assertividade da cor e manter o 
padrão necessário.
Atualmente a Mazzucco utiliza as tintas da linha Solar Flex Nova 
SL, uma linha de tintas flexo UV adequada à maioria dos substratos 
de etiquetas normalmente utilizados na indústria de banda estrei-
ta. Suas principais características são: fluidez otimizada para bom 
desempenho em máquina; baixo odor para aplicações sensíveis; 
maior intensidade de cor, permitindo a escolha de anilox de maior 
lineatura, maior gama de cores e menor consumo de tinta; ótima 
manutenção do alto brilho e cura, mesmo em papéis mais absor-
ventes; rápida cura de impressos em alta velocidade; fórmulas sem 
silicone para facilitar a laminação e finalização pós impressão.
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O 15º Prêmio Paranaense de Excelência Gráfica Oscar Schrappe 
Sobrinho, entregue no dia 23 de junho, no Santa Mônica Clube de 
Campo, em Colombo, região de Curitiba, deixou claro os caminhos 
para se sobressair nestes tempos de crise econômica. 
As três principais vencedoras – Corgraf (12 troféus), Malires (10) 
e Midiograf (9) têm em comum a busca por diferenciação no mer-
cado, e, com isso, sinalizam crescimento que pode chegar a 20% 
em 2017, enquanto que a expectativa geral no setor, segundo a 
Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), é de haver de-
créscimo de 0,5% na produção.
O prêmio é realizado pelo Sigep/Abigraf-PR (Sindicato das In-
dústrias Gráficas do Estado do Paraná e Associação Brasileira da 
Indústria Gráfica – Abigraf Regional Paraná), com a coordenação 
e auditoria da ABTG (Associação Brasileira da Indústria Gráfica). 
Concorreram 36 empresas, que inscreveram 431 produtos em 52 
categorias, que vão de cartão de visitas a embalagens.

Caminhos da diferenciação
15º PRÊMIO PARANAENSE DE EXCELÊNCIA GRÁFICA MOSTRA 
CAMINHO PARA SETOR ESPANTAR A CRISE

Para Linhares, a Corgraf também aproveita o próprio prêmio para 
mapear oportunidades de melhoria em seus processos. “Ganha-
mos troféus em várias categorias, porque queremos atender bem 
o cliente em vários tipos de produtos. Mas sempre avaliamos as 
categorias em que não somos premiados para vermos em que 
podemos melhorar.”
Com essa visão, Linhares aponta que a Corgraf deverá ter cres-
cimento este ano. “Não quero precisar quanto, mas pelo primeiro 
semestre já dá para adiantar que vamos fechar o ano com cres-
cimento real. E isso sem demissões e ainda contratando novos 
funcionários”.

MUDANÇA DE PATAMAR
Em 2014, o diretor da Gráfica Malires, de Curitiba, Wagner Linha-
res, decidiu iniciar um processo de mudança para colocar a em-
presa em outro patamar. O pilar principal era melhorar a imagem 
no mercado. Uma das ações foi justamente participar ativamente 
do Prêmio de Excelência Gráfica. Naquele ano, inscreveu algumas 
peças, mas não obteve resultado. Em 2015 ganhou dois troféus e no 
passado outros três, além de um prêmio internacional. Agora levou 
10 troféus para casa. “Os troféus sinalizam que o projeto iniciado há 
três anos está no caminho certo. Hoje a empresa é vista no mercado 
como produtora de soluções com ótima qualidade e, aos poucos, 
estamos avançando para o objetivo de ser, em alguns anos, a me-
lhor gráfica de Curitiba, e depois do Paraná, em qualidade”.
O projeto de mudança de patamar foi baseado na estruturação 
de um departamento de marketing, mudança na mentalidade dos 
colaboradores quanto à necessidade de solucionar os problemas 
dos clientes, capacitação técnica e aquisição de novos equipa-

Andreé Linhares, diretor da Corgraf 

“Este ano, por exemplo, acabamos de 

investir em uma nova impressora digital com 

qualidade de offset para fazemos alguns tipos 

de produtos com baixa tiragem para os quais 

não tínhamos muito foco.”

Maior ganhadora na história do prêmio, totalizando 134 troféus 
nesses 15 anos, a Corgraf, da cidade de Colombo, sempre utilizou 
a premiação como um balizador do seu trabalho.  “Não criamos 
produtos para ganhar prêmio, mas o fato de sempre sermos vito-
riosos aponta que o que fazemos tem qualidade e, portanto, esta-
mos no caminho certo”, diz o diretor da empresa, André Linhares.
A qualidade, segundo ele, é um processo buscado todos os dias, 
em todos os departamentos da empresa. Para isso, investimen-
tos em equipamentos, em modernização da gestão e no aprimo-
ramento técnico e pessoal dos colaboradores sempre estão nas 
estratégias. “Este ano, por exemplo, acabamos de investir em uma 
nova impressora digital com qualidade de offset para fazemos 
alguns tipos de produtos com baixa tiragem para os quais não 
tínhamos muito foco.”

Wagner Linhares, diretor da Gráfica Malires de Curitiba 

“Os troféus sinalizam que o projeto iniciado há três 

anos está no caminho certo. Hoje a empresa é vista 

no mercado como produtora de soluções com ótima 

qualidade e, aos poucos, estamos avançando para o 

objetivo de ser, em alguns anos, a melhor gráfica de 

Curitiba, e depois do Paraná, em qualidade”    
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mentos. “O resultado é que conquistamos cada vez mais clientes 
e, com isso, desde 2014 não sabemos o que é crise. Temos cresci-
do 10% a 15% ao ano e em 2017 deveremos fechar com 20% de 
crescimento na produção, além de aumento de 10% no número de 
colaboradores, totalizando 75”.

REALIDADE AUMENTADA
Para as gráficas vencedoras, o pilar para o sucesso é não dar 
chance para a crise. É essa a mentalidade que o diretor da Mi-
diograf, da cidade de Londrina, Edson Benvenho, incute em cada 
um dos seus colaboradores. Aliado a essa postura mental, Ben-
venho aposta em um “jeito novo de se trabalhar com gráfica. 
Acredito que o futuro da gráfica está em construir um futuro 
diferente, que consiste em explorar todas as potencialidades do 
negócio e não o cliente”.
Benvenho explica que a crise tirou a Midiograf da zona de conforto 
e a levou a buscar a diferenciação. Uma das ações foi ingressar no 
mercado de realidade aumentada (técnica que explora a inserção 
de objetos virtuais no ambiente físico, mostrada ao usuário em 
tempo real com o apoio de algum dispositivo tecnológico, como 
smartphone). “Por meio de parceiros, criamos nosso próprio apli-
cativo de realidade aumentada. É um novo negócio, explorando 
o fato de todo mundo hoje ter smartphone, o que ajuda a trazer 
trabalho de impressão para a gráfica.”
Além disso, a Midiograf reforçou sua equipe comercial com cinco 
novas contratações para as áreas editorial, promocional, impres-
são digital e embalagem, e passou a abrir novas regiões no Para-
ná que ainda não atendia, ao mesmo tempo em que melhorou o 
atendimento a clientes atuais. “O resultado é que vemos a crise, 
mas ela não nos assusta. Vamos fechar o ano com crescimento de 

15% em relação ao ano passado e aumentando de 173 para 194 o 
número de funcionários.”
O presidente do Sigep, Abilio Santana, disse que a 15º edição do 
prêmio mostrou realmente uma mudança no mercado. “As gráfi-
cas precisam acordar para o fato de que o mercado mudou e que 
os clientes, cada vez mais, percebem quem está antenado com 
essas mudanças. Ficar reclamando de tudo e não se modernizar é 
o caminho para o fracasso.”
O esmero na qualidade mostrado pelas empresas no prêmio é 

Equipe da Malires comemora um dos dez troféus ganhos no Prêmio Paranaense de Excelência Gráfica. Crédito: Amarildo Henning

Edson Benvenho, diretor da Midiograf da cidade de Londrina 

“Por meio de parceiros, criamos nosso próprio 

aplicativo de realidade aumentada. É um novo 

negócio, explorando o fato de todo mundo hoje 

ter smartphone, o que ajuda a trazer trabalho de 

impressão para a gráfica”

enaltecido pelo presidente da Abigraf-PR, Jair Leite. “As empre-
sas que se destacam no prêmio também se destacam no mer-
cado, porque estão atrás de diferenciações. Isso explica porque 
crescem apesar de toda a crise econômica e política pela qual 
passa o Brasil”.
O Prêmio Paranaense de Excelência Gráfica Oscar Schrappe Sobri-
nho foi criado em 2002 pelo Sigep/Abigraf-PR para estimular a qua-
lidade e incentivar a criatividade e as inovações tecnológicas das 
gráficas do Paraná. Desde então, 71 gráficas já foram premiadas, 
recebendo 625 troféus com cerca de 4.500 produtos inscritos. 
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Eu, robô?
FÁBRICAS DO FUTURO PODEM REDUZIR ATÉ 20% DOS 
CUSTOS TOTAIS DE PRODUÇÃO. GESTORES ACREDITAM 
QUE PODEM SE BENEFICIAR AO IMPLANTAR 
ELEMENTOS DA FÁBRICA DO FUTURO, MAS AINDA TÊM 
DIFICULDADES PARA INICIAR AS MUDANÇAS

As novas tecnologias, como a internet das coisas, estão mudando profun-
damente a produção industrial, provocando o crescimento da “fábrica do 
futuro”. Para entender como serão as plantas industriais em 2030, suas es-
truturas, tecnologias e processos, o The Boston Consulting Group (BCG) lança 
o artigo The Factory of the Future, que entrevistou mais de 750 gerentes de 
produção de empresas líderes do setor automotivo, de produtos de engenha-
ria e de processos industriais.
De acordo com estudos da consultoria, o desenvolvimento da estrutura, 
digitalização e processos das plantas – elementos-chave para as fábricas 
do futuro – podem causar um impacto nos custos totais de produção, 
que terão uma redução de até 20%, dependendo dos preços de material. 
Durante um período de dez anos, os investimentos acumulados de uma 
empresa para capturar esses 
benefícios serão de 13% a 19% 
da receita de um ano.
Segundo o BCG, as estruturas 
das plantas precisam ser mais 
flexíveis, com uma linha de 
produção modular e produção 
sustentável. Gestores do setor 
automotivo que foram entrevis-
tados esperam que a estrutura 
seja importante para o futuro: 
86% deles afirmam que estas 
mudanças serão altamente re-
levantes em 2030, enquanto 
43% dizem elas já são impor-
tantes. Quando o tópico é digi-
talização, 13% desses gestores 
ressaltam que uma planta digi-
talizada é importante atualmen-
te, enquanto 70% acreditam 
que ela será altamente relevan-
te apenas no futuro.

Ao usar novas tecnologias digitais, fabricantes es-
tão levando uma gestão simplificada para o pró-
ximo nível e explorando todo seu potencial com 
foco em dois elementos: foco no cliente e melhoria 
contínua. O BCG identificou que otimizar os pro-
cessos de uma fábrica será ainda mais importante 
no futuro, como afirmaram 97% dos participantes 
da pesquisa; atualmente, “melhorar os processos” 
é importante para 70% dos entrevistados. 
Os executivos também têm uma grande ambição 
para elevar a capacidade de suas fábricas, pois 
85% dos entrevistados acreditam que eles podem 
se beneficiar ao implantar elementos da fábrica 
do futuro. No entanto, muitos ainda estão tendo 
dificuldades para atingir os resultados esperados. 
Apesar de 74% dos entrevistados apontarem que 
suas empresas implantaram ou planejam implan-
tar esses elementos nos próximos cinco anos, 
apenas 25% deles afirmam ter conquistado seus 
objetivos no último ano.
Uma cópia do estudo pode ser baixada em www.
bcgperspectives.com
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JURÍDICO

Decisão do STF sobre a base de 
cálculo do PIS e Cofins deve gerar 
grande demanda de processos

EMPRESÁRIOS 
DEVEM CORRER 
CONTRA O TEMPO 
PARA POSTULAR 
AÇÃO ANTES QUE OS 
EFEITOS DA DECISÃO 
SEJAM ALVOS DE 
MODULAÇÃO PARA 
PASSAR A VALER 
APENAS EM 2018

No dia 15 de março o plenário do Superior Tribunal Federal decla-
rou que o ICMS não compõe base de cálculo do PIS e da Cofins. O 
entendimento foi que o ICMS não pode ser entendido como receita 
ou faturamento, pois não integra o patrimônio do contribuinte.  
Apesar da decisão, a Corte não encerrou o debate, pois não mo-
dulou os efeitos da decisão. Isso deverá ser objeto de embargos 
de declaração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
que pretende que os efeitos passem a valer apenas em 2018. As-
sim, aqueles que ainda entrarem com ação até a publicação desse 
acórdão, poderão restituir o tributo pago nos últimos cinco anos.
O advogado tributarista André Azambuja da Rocha ressalta que as 
empresas que ainda não ingressaram com ação no Poder Judici-
ário para discutir a tese não terão muito tempo para protocolar 
ações nos tribunais para buscar reaver os valores recolhidos nos 
últimos cinco anos. 

“As empresas que não entrarem logo com o processo correm 
grande risco de não restituírem o passado. Não pagarão o tributo 
daqui para frente, mas perdem a chance de ressarcimento”, ex-
plica Rocha.
De acordo com o STF, ao ser tratado como faturamento ou receita 
algo que deve ser definido como mero ingresso de caixa, a Fa-
zenda estaria ameaçando a proteção ao contribuinte, pois estaria 
chamando de faturamento valores que são repassados ao Estado. 
A definição do Supremo deve impactar em pelo menos 10 mil pro-
cessos suspensos nas instâncias de origem e que aguardavam 
essa decisão. 
A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins terá 
reflexos significativos na carga tributária das empresas. Sendo 
assim, nos custos para a produção e nos valores para os consumi-
dores, dependendo do ramo e da cadeia.
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A recuperação lenta da economia ainda não é suficiente para despertar 
a confiança dos investidores diante da instabilidade política do governo e 
das incertezas sobre a sua continuidade. As mesmas incertezas mitigam o 
consumo, que já vinha sendo comprimido pela necessidade de as famílias 
apertarem o cinto. Assim, as sistemáticas reduções dos juros em doses 
homeopáticas não foram suficientes para estimular a retomada do vigor 
nas compras. 
Se, de um lado, as grandes companhias estão sofrendo e procurando re-
cuperar os espaços perdidos, as maiores empregadoras do país, as micro, 
pequenas e médias empresas, vivem situação ainda mais difícil e cortam 
todos os gastos possíveis. Além disso, enfrentam 
dificuldades em obter crédito para fomentar seus 
negócios e também para o capital de giro, pois os 
bancos estão restringindo bastante os emprésti-
mos, independentemente do porte do tomador dos 
recursos. Ademais, a inadimplência mantém muitas 
firmas com o “nome sujo”, o que inviabiliza a apro-
vação de seu cadastro no mercado financeiro.   
Nesse contexto, a sobrevivência dos pequenos e 
médios negócios está à deriva. Muitos vão em bus-
ca de alternativas mais caras de crédito, como em-
préstimo pessoal e factoring. Porém isso onera seus 
custos e comprime ainda mais as suas margens. 
Assim, é crucial uma urgente política de crédito e 
a flexibilização dos tributos. Caso contrário, muitos 

O árduo desafio das 
pequenas e médias empresas

Reginaldo Gonçalves*

desses negócios poderão não suportar a pressão. O 
empreendedor brasileiro costuma ser muito criativo e 
tem alta capacidade de superação, mas tudo tem um 
limite, que, para muitos, já chegou. 
Algumas pequenas e médias empresas buscam par-
cerias para minimizar a necessidade de tomada de re-
cursos aos bancos. De maneira inteligente, estão con-
seguindo manter-se e até melhorar sua performance. 
A parceria vem desde um acordo de consignação, pra-
zo para pagamento, descontos financeiros vinculados 
à antecipação e até a prestação de serviços de mão 
de obra. Nesse exercício de criatividade e sobrevivên-
cia estão surgindo diversas alternativas de negócios, 
inclusive para investidores em potencial, que podem 
tornar-se sócios.
As alternativas viabilizadas por alguns segmentos, 
como embalagem e cosméticos, não são possíveis 
para todos os setores. Por isso, o governo tem de agir 
rapidamente na adoção de medidas capazes de oxige-
nar as pequenas e médias empresas, com crédito, juros 
subsidiados e flexibilização tributária. É preciso garantir 
a sobrevivência de numerosas firmas incluídas entre as 
maiores geradoras de empregos do país.

*É coordenador do curso de Ciências Contábeis da 
Faculdade Santa Marcelina.
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veu. Quero dizer, realmente engajado, “afinzão” mesmo. Aposto 
que ele emulou uma emoção humana para provocar uma reação 
em você, seja um riso ou um choro. Esse tipo de conteúdo gera 
compartilhamentos, likes, cliques e comentários. Enquanto a AI 
pode ajudar a nos informar as últimas tendências e os tópicos que 
funcionam com as pessoas, nenhum algoritmo existente agora 
pode adicionar criatividade ou sentimento a uma peça de conteú-
do. Isso não quer dizer que, à medida que a Inteligência Artificial 
avança e as máquinas aprendem, isso não se tornará algo factível, 
mas, por enquanto, quando se trata de campanhas de conteúdo 
que precisam gerar uma reação, precisamos de um trabalho em 
equipe: máquinas para fazer o pesado e os humanos para cons-
truir algo relevante e confiável.
Então, o que isso significa para você? A Inteligência Artificial está 
aí! Abrace-a e deixe-a fazer todo o trabalho duro. Não acredito 
que redatores e editores sofram rapidamente com esses avanços 
tecnológicos. Na iProspect, tomamos o cuidado que todo conteúdo 
que criamos seja escrito por seres humanos, mas empoderado 
por dados, gerando as reações positivas que precisamos para me-
lhorar a performance das marcas em todos os canais. Nós cha-
mamos essa solução de Intelligent Content, que fica ainda mais 
inteligente à medida que a tecnologia avança. Por isso continua-
mos a adotar iniciativas que façam uso de Inteligência Artificial e 
de machine learning.

*Head of Engagement da iProspect. 

A resposta rápida é não! Recentemente, temos lido muito sobre o 
fim da produção humana de textos e o Google realçou oficialmente 
no Google I/O 2017 que seu foco passa a ser de “Mobile first” para 
“AI First”. Para adicionar credibilidade a essa declaração, desta 
vez no ano passado vimos o IBM Watson editando a The Drum, 
uma revista eletrônica; talvez isso seja motivo de preocupação se 
você trabalha com conteúdo tradicional ou digital. Mas não tema, 
vou explicar por que você não precisa se preocupar pelo menos 
por mais uma década. 
OMG! Corremos para as colinas? A realidade é que já existem má-
quinas que criam conteúdo e já o fazem há algum tempo. O Gart-
ner prevê que “até 2018, 20% de todos os conteúdos empresariais 
serão criados por máquinas” e, embora isso pareça assustador, 
realmente não é tão notável como pode aparecer. Como profissio-
nais de marketing, é importante que adotemos novos avanços tec-
nológicos, pois nos permitem mais tempo para nos concentrarmos 
nas coisas que só nós podemos fazer.
No momento, a tecnologia utilizada pelas máquinas para criar 
conteúdo NLG (natural language generation) é boa - provavelmen-
te você já tenha consumido conteúdo entregue por uma dessas 
plataformas. Isso pode ter sido em boletins esportivos, relatórios 
financeiros ou anúncios pagos do Google. O problema desse con-
teúdo está em sua alma, ou falta dela. Embora esse conteúdo seja 
importante, talvez seja mesmo essencial quando o seu time de 
futebol estiver jogando e você não estiver próxima de uma TV, po-
rém é pouco engajador e não desperta muita emoção (a não ser 
que seu time perca).

AINDA FALTA MUITO CHÃO...
Atualmente, uma máquina não pode criar conteúdo por conta pró-
pria; ela deve ter acesso a um modelo e a um conjunto de dados 
estruturados. Se você fornecer essas duas coisas, então, como 
um mágico puxando um coelho de um chapéu, você tem uma má-
quina criando conteúdo estruturado. Isso funciona perfeitamente 
para gerar relatórios meteorológicos ou resumos financeiros, adi-
cionando um pouco de carne aos ossos, mas não funciona bem ao 
tentar gerar engajamento ou despertar uma reação.
Por que as máquinas não podem fazer tudo? Pense no último tre-
cho de conteúdo com o qual você clicou, compartilhou e se envol-

A Inteligência Artificial 
substituirá escritores e editores?
Por Andy Edmonds*
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CANON APRESENTA IMPRESSORA COLORIDA IMAGEPRESS C750

A Canon do Brasil apresentou a impres-
sora colorida imagePress C750, voltada 
para impressão de fotobooks e materiais 

gráficos e publicitários, na Alasul 2017, 
realizada em junho. O equipamento traz 
diversas novidades para o segmento de 
fotobooks, entre elas a possibilidade de 
imprimir com ou sem retícula. A image-
Press C750 possui toner superfino, ideal 
para acabamento com laminação, tem ca-
pacidade em imprimir folhas até 33x76cm 
e com 300g/m², além de possuir vários 
tipos de calibração e densitômetro inter-
no para garantir estabilidade de cor da 
primeira até a última impressão.

Além disso, a Canon também destacou a 
imagePrograf PRO-1000, impressora fo-
tográfica profissional criada para escolas 
de arte, artistas gráficos, designers e fo-
tógrafos profissionais. Com um sistema 
avançado de 12 tinteiros à base de pig-
mento e uma cabeça de impressão de 
1,28”, além de novo motor de processa-
mento, a imagePrograf PRO-1000 produz 
impressões de qualidade surpreendente 
até tamanho A2 em aproximadamente 
seis minutos.

TECNOLOGIA AVANÇADA PARA A 
PRODUÇÃO DE ADESIVOS NO MÉXICO
A Avery Dennison anuncia outro investimento importante no Mé-
xico: a instalação de uma nova máquina para fabricação de ade-
sivos na unidade de Querétaro, no final do segundo trimestre de 
2018. A novidade irá proporcionar aos clientes do México e da 
América Central a mais alta tecnologia da indústria para produ-
ção de materiais filme.
A nova máquina irá resolver 100% das necessidades do mercado 
mexicano e fará do país o centro das exportações para outras lo-
calidades, principalmente na América Central e região andina. “O 
investimento em uma nova tecnologia para o México foi aprovado 
para fornecer o mais recente em tecnologia de emulsão acrílica. 
Também seremos capazes de fazer produtos exclusivos para o 
mercado regional e fortalecer nossa capacidade de apoiar todos 
os nossos stakeholders nesta região. Esta é uma boa notícia para 
todos nós e para os nossos clientes, e um dos maiores investi-
mentos que fizemos no México em mais de uma década”, decla-
ra o vice-presidente geral da Avery Dennison da América Latina, 
Ronaldo Mello.
Segundo o gerente geral da unidade da Avery Dennison no Méxi-
co, Jorge Orejuela, a unidade local está em constante crescimen-
to e a nova máquina virá para reforçar este bom desempenho. 
“Vamos evidenciar os nossos esforços para fornecer continua-
mente o portfólio mais abrangente de materiais para rótulos e 
embalagem, com rapidez, eficiência e qualidade superior”, conta.

HENKEL DESENVOLVE PROGRAMA 
PARA TROCA DE CONHECIMENTO 
ENTRE GERAÇÕES
A Henkel aposta em uma nova estratégia para estimular a tro-
ca de conhecimento entre gerações com o programa Mentoria 
Reversa. Com a iniciativa, o profissional experiente, comumente 
associado ao papel de mentor, que passa orientações aos mais 
jovens, agora está no papel inverso e recebe conselhos de jovens 
talentos sobre tecnologia. A iniciativa foi implementada em 17 
países onde a multinacional alemã atua, incluindo o Brasil, e con-
ta com 380 participantes. 
O objetivo é que os executivos familiarizem-se com as novas fer-
ramentas digitais, utilizando-as e desenvolvendo ideias inovado-
ras dentro do meio corporativo. Além disso, o programa rompe 
barreiras hierárquicas e estimula a interação intergeracional, 
proporcionando uma rica troca de experiências e conhecimentos. 
Em sessões individuais, os jovens profissionais compartilham in-
formações com foco nas tendências de tecnologia e no mundo 
digital para a empresa obter mais eficiência, visibilidade e credi-
bilidade aos seus públicos. 
“Essa interação é muito positiva para a companhia. Além de pro-
mover o conhecimento em ferramentas digitais tão essenciais 
hoje em dia, a iniciativa aproxima as lideranças de profissionais 
em início de carreira de uma forma diferente, sem hierarquias, 
aproveitando o que cada geração tem de melhor”, comenta Vale-
ria Gladsztein, diretora de recursos humanos da Henkel. 
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Chapas KODAK SONORA
LIVRES DE PROCESSAMENTOKODAK.COM/GO/SONORA    |  KODAK.COM/GO/CTP

As chapas livres de processamento têm um impacto favorável 
ao meio ambiente e ao ambiente de trabalho. Esse é o motivo 
por que a KODAK continua aprimorando ainda mais essa 
tecnologia. Nosso compromisso com a sustentabilidade e 
com a produtividade é observado nos recursos avançados 
das chapas SONORA, que são 100% compatíveis com os 
equipamentos CTP KODAK TRENDSETTER.

Aumente a eficiência, a sustentabilidade e a qualidade de 
impressão ao combinar a estabilidade da tecnologia KODAK 
SQUARESPOT e eliminar as variáveis ligadas ao processamento 
através das chapas SONORA.

ELIMINAR O PROCESSAMENTO REDUZ        
CUSTOS DE PRODUÇÃO

GRAVAÇÃO MAIS VELOZ PARA MAXIMIZAR O 
RENDIMENTO

ALTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO

SÓLIDA CAPACIDADE PARA SUPORTAR VÁRIOS 
VOLUMES DE TIRAGEM, INCLUINDO COM 
APLICAÇÕES UV 

AMPLA VARIEDADE DE ESPESSURAS E     
TAMANHOS

OS EQUIPAMENTOS TRENDSETTER CONSOMEM 
DE 30% A 90% MENOS ENERGIA DO QUE OUTROS 
EQUIPAMENTOS CTP  
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