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Nada aqui deve ser interpretado como garantia 
adicional, além da declaração expressa de garantia 
fornecida pelos produtos e serviços da EFI.

Nas páginas desta edição da revista Select, você encontra várias dicas de 
como lidar com as necessidades dos clientes para disponibilizar soluções 
inovadoras e promover o crescimento.

Muitos artigos demonstram as vantagens da inovadora tecnologia de 
impressão que proporciona mais qualidade e velocidade, como a nova 
EFI™ VUTEk® 5r (ver Sandy Alexander, página 14) ou a VUTEk GS3250lx Pro 
(ver NPW, página 16).

Eu também gostaria de chamar a atenção de vocês para a Cartonesa 
(página 17) e a TruColor (página 22), duas empresas que atenderam às 
necessidades dos clientes desenvolvendo poderosas infraestruturas de fluxo 
de trabalho. Isso é importante porque a inovação real exige uma análise 
de todos os níveis em uma empresa. E a produtividade real somente pode 
ser obtida com uma rede integrada que controla todas as impressoras 
e funções.

O software correto escolhe a impressora exata para cada trabalho sem 
intervenções manuais. Ele permite automatizar o gerenciamento de cores 
e fortalecer a infraestrutura com dados valiosos do cliente e do processo, 
para que você possa ser mais eficiente e obter mais lucros. Atender às 
necessidades dos clientes significa estar pronto para agir com presteza 
quando eles precisam de você.

Se você ainda não tem uma solução de gestão instalada, considere os 
Productivity Suites da EFI. O que mais gosto é que eles são personalizáveis 
e modulares. Você instala apenas o que precisa quando necessário.

Esta edição da Select também oferece dicas 
de como adicionar cores personalizadas 
ao software de gerenciamento de cores 
do Fiery (página 12) e disponibiliza 
importantes informações sobre os 
padrões ISO (página 10). Também temos 
informações sobre o potencial da 
indústria de papelão ondulado, que está 
em franca expansão (página 18).

Como sempre, envie para mim  
(adriana.puccio@efi.com) sugestões 
de tópicos que você gostaria de ver 
nas próximas edições da Select.
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RECURSOS 
EDITORIAISDefina o perfil da sua 

empresa de acordo com as 
necessidades dos clientes
Em primeiro lugar, compreenda quais são as necessidades

Aprenda com os clientes. Todos nós sabemos da importância 
dessa afirmação. É indiscutível. É o que a EFI faz ao desenvolver 
a tecnologia e o que você faz para atender aos seus clientes. 
Há várias maneiras de atender às necessidades dos clientes. 
Você pode aprender uma lição com Joel Quadracci da Quad Graphics 
(página 4) ou Michael Graff da Sandy Alexander (página 14). Os CEOs 
dessas empresas investem em tecnologia e conhecimento técnico 
para disponibilizar aos clientes o que eles precisam, mesmo antes de 
eles perceberem essa necessidade, diz Quadracci.

Certamente, quando os clientes precisam de tempos de produção 
mais rápidos e alta qualidade, você precisa de uma impressora de 
alta velocidade e reprodução com qualidade fotográfica. Ou quando 
eles estão sob pressão para combinar impressão com marketing 
digital, você provavelmente pensará em investir em recursos de 
marketing multicanal.

Mas o que você faz quando eles dizem que desejam aumentar as 
vendas ou se destacar da concorrência? O que isso significa em 
relação à sua empresa? E se você estiver trabalhando principalmente 
com agências de publicidade ou designers?

Como compreender as necessidades 
dos clientes

Ao trabalhar com agências de publicidade ou empresas de design, 
você fica mais distante do profissional de marketing. Sem contato 
direto com o cliente final, você tem que confiar no que as agências 
dizem. Hás duas maneiras de abordar esse problema. Primeiro, 
descubra o que a agência precisa para atingir seus objetivos de 
crescimento. Segundo, trabalhe com a agência para descobrir como 

vocês podem trabalhar em conjunto para atender às necessidades 
dos profissionais de marketing. As duas abordagens permitem 
desenvolver relações mais sólidas e mutuamente benéficas.

Se a agência disser que eles querem aumentar as vendas 
abordando novos tipos de clientes, você precisa fazer uma análise. 
Pergunte que tipo de clientes eles desejam conquistar e quais têm 
a maior possibilidade de ser rentável. Digamos que a resposta seja 
varejistas esportivos. Vocês podem fazer a pesquisa necessária 
para conhecer o tipo de pressão que esse tipo de segmento está 
enfrentando em relação ao marketing. Assim que você entender os 
problemas, poderá desenvolver produtos e soluções de marketing 
que demonstram que você compreende as suas necessidades.

Considere que a principal oferta de uma agência seja conceito 
e design. Pense em como você pode contribuir para que a agência 
seja mais inovadora. Talvez você possa oferecer produtos para 
novas áreas que chamarão a atenção dos consumidores. Faça uma 
sessão de brainstorming com eles. Certifique-se de que você tenha 
a tecnologia e a experiência necessárias para criar os produtos que 
eles projetam.

Se você tiver a vantagem de trabalhar diretamente com profissionais 
de marketing, converse com eles sobre os desafios do setor. 
Participe de seminários e workshops para aprender mais sobre 
marketing multicanal, embalagem, decoração de interiores — 
tudo que for preciso para atender às necessidades dos clientes. 
Construa a base de conhecimento e invista na tecnologia que lhe 
permitirá oferecer soluções. Mostre a eles que você é mais do que 
um profissional de impressão. Você é um parceiro de marketing.
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Talvez a discussão mais interessante do 
EFI Connect 2017 tenha sido o bate-papo 
informal de Guy Gecht com Joel Quadracci 
da Quad Graphics. O CEO de 48 anos 
revelou as estratégias da empresa para 
alcançar o sucesso. Ele deixou bem claro 
que estar atento às necessidades dos 
clientes é essencial, mesmo quando eles 
não sabem ao certo o que desejam. Ele deu 
algumas orientações de como as empresas 
podem superar obstáculos e obter um 
sucesso sustentável.

Invista na tecnologia mais recente
Harry Quadracci, pai de Joel, fundou a Quad 
Graphics há 45 anos. Harry acreditava 
que devemos identificar os problemas 
dos clientes e determinar o que deve 
ser mudado para resolvê-los. “Olhe para 
a tecnologia com uma perspectiva 
econômica, não mecânica”, disse Joel 
Quadracci. Meu pai sempre dizia para não 
depender sempre da mesma máquina. 
“Você precisa da tecnologia mais recente.” 
Essa teoria continua sendo a peça chave da 
estratégia de longo prazo da empresa.

Siga o cliente
Como a Quad Graphics evoluiu de uma gráfica simples 
para uma empresa global de 4,5 bilhões de dólares
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Aceite as condições de mercado
A consolidação foi o caminho inevitável 
após a grande recessão de 2008. No fim, 
ela fortaleceu o setor. A World Color 
era uma empresa que parou de investir, 
disse Quadracci. Ela não conseguia competir 
durante os tempos difíceis. Ele relembrou 
as palavras de seu pai: “é melhor você agir 
antes que seja tarde demais.”
Os efeitos da recessão foram residuais. 
Quadracci explicou que dar um passo 
atrás foi difícil, porém necessário. A Quad 
Graphics fechou 36 fábricas nos últimos 
anos, cujo valor era maior do que todo 
o restante da Quad. “Inutilizamos os 
equipamentos e movemos os clientes para 
a melhor plataforma.”

Ajude os clientes a vender mais coisas 
onde eles quiserem
Hoje em dia, você tem que “jogar com os 
clientes. Ajudá-los a vender mais coisas 
onde eles quiserem. Simplifique o processo 
para eles”, insistiu Quadracci. A Quad 
oferece marketing multicanal. Ele explicou 
que os profissionais de marketing estão em 
uma crise de medição de todos os canais. 
Novamente, ele lembrou do conselho de seu 
pai: “acompanhe os problemas do cliente.”
As empresas de impressão estão  
na melhor posição para resolver  
problemas de marketing multicanal. 
Quando os clientes precisavam  
formatar páginas para smartphones, 
ele percebeu: “somos empresas de 
impressão, sabemos formatar.”  
As empresas de impressão estavam fazendo 
“marketing individual”, usando mala direta 
muito antes de esse termo estar na moda. 
“Nós sabemos como fazer isso.”
Como a postagem representa o maior custo 
de um projeto de mala direta, a Quad firmou 
uma parceria com o Correio dos EUA para 
negociar descontos para os clientes.

“A indústria de impressão deve se adaptar 
e evoluir”, disse Quadracci. Você deve se 
perguntar, “Como a impressão deve atuar 
nesse novo cenário? Continue mudando 
a história com os seus clientes.”

Fique à frente da curva
“Deixe o medo guiar você”, ele aconselhou. 
“Isso lhe dará um senso de urgência. 
Você não quer ser apenas mais um. 
Você quer inventar e definir a curva.” Você 
deve estar envolvido com todos os produtos 
que fazem parte da campanha, ele explicou.
Quando perguntaram a Quadracci quem 
a empresa deveria contatar para convencer 
o cliente a realizar o marketing multicanal, 
ele respondeu, “fale com o CEO.” Não é fácil 
chegar até ele, mas a pessoa que ocupa 
esse cargo compreende os problemas e vê 
a necessidade de simplificar e trabalhar 
com um único parceiro. Assim que você 
mostrar a ele a diferença que isso fará, 
você conquistará sua confiança.

 “A indústria de impressão 
deve se adaptar e evoluir. 
Você deve se perguntar, 
‘Como a impressão deve 
atuar nesse novo cenário?’ 
Continue mudando a história 
com os seus clientes.”

Joel Quadracci,
Presidente e CEO, Quad Graphics

Ele aconselha começar com no máximo 
os 50 ou 10 principais clientes, de acordo 
com o porte da sua empresa. O processo 
fica mais fácil à medida que você 
adquire experiência.

“Mas não perca tempo; você deve agir 
quando as empresas estão sob pressão.”

Invista em embalagem
“Nós investimos em embalagem porque 
acreditamos que essa seja a próxima etapa 
da evolução do marketing multicanal”, 
explicou Quadracci. É assim que você fica 
à frente da curva. Imagine uma campanha 
que leva o consumidor de uma mala direta 
para um smartphone, um vídeo e depois 
para o ponto de venda.
Ou imagine um pacote que vincula um 
smartphone a uma demonstração de um 
produto complementar. Todas essas etapas 
podem ser reforçadas com malas diretas, 
pôsteres e diversos pontos de contato ao 
longo da jornada de compra.

Se você não conseguir o que deseja, 
faça você mesmo
Este é mais um conselho de Harry. 
Quando uma solução de fluxo de trabalho 
não estava disponível para integrar 
adequadamente novas tecnologias, 
explicou Joel, a Quad desenvolveu a sua 
própria solução.
Ótimas notícias para os clientes atuais 
da EFI. Os Productivity Suites da EFI 
podem ser personalizados para cada 
ambiente e tecnologia. Mesmo assim, 
o exemplo de Quadracci nos ensina 
uma importante lição. Sempre há uma 
maneira de transformar suas ideias em 
realidade. Comece trabalhando com 
seus fornecedores.

O CEO deve ser um ótimo vendedor
“Meu pai dizia ‘nunca seja transigente’.” 
O CEO deve ser o melhor vendedor. 
Todos que conversam com o cliente 
têm interpretações diferentes do que 
foi dito. “O CEO vê o panorama geral. 
Isso faz com que ele invista dinheiro de 
maneira inteligente.”
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Especialistas em gravura 
em vidro expandem 
suas capacidades
A tecnologia digital produz melhores resultados 
e abre caminho para novas aplicações

A Moon Shadow Glass é conhecida por seus vidros de alta 
qualidade, atendimento superior aos clientes e entrega dentro do 
prazo. Os projetos apresentam infinitas opções de design. Seja em 
uma reprodução única usada na restauração de uma casa ou em 
um trabalho que exige 10.000 inserções em portas de armários, 
a empresa cria produtos de alta qualidade que seus clientes adoram.
De acordo com o lema da empresa, se pode ser feito com vidro, 
a Moon Shadow consegue fazer, seja um tampo de mesa ou um 
arranha-céu. A empresa faz todo o tipo de trabalho, de jateamentos 
simples a gravuras sombreadas com qualidade de fotografia, e aceita 
encomendas pequenas de 15 x 15 cm a trabalhos de 152 cm de 
largura e 330 cm de comprimento.
Localizada em Sandy, Oregon, EUA, a Moon Shadow Glass 
trabalha para vários clientes, como a Universidade de Oregon, 
Universidade de Washington, além de hotéis e prédios de escritórios 
de todo o país.
Tim Frasier, que fundou a Moon Shadow Glass em 1978, 
sempre gostou de trabalhar com vidros. “Começamos com impressão 
serigráfica e gravuras em vidros, depois passamos a trabalhar 

com vidros decorativos para a produção de casas pré-fabricadas, 
até chegarmos ao jateamento”, ele explica. “Crescemos junto 
com o desenvolvimento da tecnologia e a disponibilidade 
dos equipamentos.”

COMO APROVEITAR O CRESCIMENTO 
PROPORCIONADO PELA TECNOLOGIA
Um grande exemplo é a exibição Terra de Elefantes do Zoológico 
do Oregon, um habitat que fornece um lar aconchegante para os 
elefantes e oferece aos visitantes uma experiência inesquecível.
“O projeto exigia murais de vidro em tamanho real dos elefantes 
Packy, Rose II e Lilly, que realmente vivem no zoológico, para que 
os visitantes pudessem sentir como se estivessem ao lado deles”, 
diz Kris Iverson, diretor de criação e marketing da Moon Shadow. 
As imagens também precisavam ser em 360 graus e com impressão 
frente e verso para que os visitantes pudessem ver a mesma imagem 
dos dois lados do vidro.
Frasier e Iverson descobriram a impressora EFI™ H1625 LED. 
Eles ficaram impressionados principalmente com a capacidade 
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de impressão em quatro cores e tinta branca, além da impressão 
grayscale e a velocidade da máquina.
“Podemos trabalhar com muito mais rapidez e fazer impressões 
diretamente no vidro com mais peso do que a máquina 
antiga permitia”, explica Iverson. O display maior tem 4,8 metros de 
largura, mais de 3,6 metros de altura e pesa mais de 544 kg. Além do 
peso, eles tinham que considerar a consistência de cores e garantir 
que tudo fosse coordenado perfeitamente.
“Há uma outra tinta chamada de “frit”, que na verdade é um vidro 
moído bem fino. De um lado ela fica muito bonita, mas do outro 
fica meio turva e não parece tão clara e nítida”, ele diz. “Portanto, 
outra grande vantagem dessa impressora UV é que ela permite 
criar imagens muito nítidas dos dois lados com cores incríveis”, 
ele acrescenta.

NOVOS RECURSOS EM APLICAÇÕES DE ARQUITETURA
Nunca houve problemas com a impressora EFI H1625 LED. 
Iverson diz, “tudo está perfeito, além disso, a EFI disponibiliza 
treinamento e um excelente atendimento ao cliente. 
Nossos funcionários também estão totalmente integrados”, 
ele observa. “Eles gostam da tecnologia”.
Quem também gosta são os clientes da Moon Shadow, 
em sua maioria composta por arquitetos, designers, 
empreiteiros e fabricantes. Depois de comprar a impressora EFI 
H1625 LED, Frasier e Iverson fizeram amostras pequenas de 4 x 4 de 
diferentes imagens para demonstrar a capacidade do equipamento.
“Eles gostaram imediatamente e estão usando cada vez mais”, 
diz Iverson. “A gravação em vidro é muito legal, mas não 
é possível obter muito sombreamento e profundidade. Geralmente, 
conseguimos três estágios de sombreamento, cobertura leve, 

intermediárias e sólida. Com a impressão a quatro cores, você pode 
optar por qualquer nível de sombreamento, profundidade, 
transparência e opacidade. Por isso ela está se tornando 
a nova tendência que as pessoas estão adotando em empresas 
de arquitetura.”
As tintas com cura UV do sistema também oferecem flexibilidade 
surpreendente em termos de superfícies com as quais a empresa 
trabalha. Às vezes, algumas empresas contratam a Moon Shadow 
para imprimir imagens em madeira. Mais recentemente, um cliente 
quis imprimir em aço inoxidável.
“Por isso estamos diversificando os tipos de mídia”, diz Iverson. 
“Vidro é o nosso ganha-pão, mas há muitas outras oportunidades 
que podem gerar rendas adicionais.”
A Moon Shadow tem realizado vários novos projetos com 
a impressora, inclusive um trabalho para uma grande corporação 
e pontos de ônibus para a nova linha de veículos leves sobre trilhos 
da empresa Blue Line de Charlotte, Carolina do Norte, com imagens 
semitransparentes de quatro cores produzidas com a impressora EFI.
“Somos uma das únicas empresas nos EUA capazes de fazer 
gravuras com qualidade de foto. Sabemos que somos os únicos 
capazes de fazer isso em grande escala”, explica Iverson. 
“Tentamos satisfazer ao máximo as necessidades e os desejos dos 
clientes em tempo hábil.”
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Com a tecnologia web-to-print, a ZenPrint, 
localizada em Provo, Utah (EUA), deixou de ser 
uma gráfica comercial para se tornar uma empresa 
que oferece serviços integrados para as empresas. 
Os clientes começaram a procurar a ZenPrint para 
garantir que a integridade de suas marcas nunca 
fosse comprometida.

Justin Biggs, presidente e COO da ZenPrint, 
reconheceu a importância da tecnologia integrada. 

Para as impressoras Xerox iGen, a empresa 
escolheu o front-end digital EFI™ Fiery®. “Além de 
proporcionar ótima qualidade, ele permite controlar 
várias impressoras em uma única interface 
e utilizar aplicativos integrados para imposição, 
gerenciamento de cores, edição de trabalhos 
e muito mais”, ele diz.

INTEGRAÇÃO DE VÁRIAS PLATAFORMAS
O portfólio de impressoras digitais se expandiu 
junto com o crescimento da empresa. “A beleza 
da plataforma Fiery da EFI é sua capacidade de 
gerenciar todas as impressoras em uma única 
interface familiar, a Fiery Command WorkStation®. 
À medida que migramos para um ambiente com 
vários fornecedores, precisamos de uma solução 
que fosse o mais independente possível. O Fiery foi 
a melhor escolha”, diz Biggs.

“Nós produzimos mais de 100 produtos de 
impressão sob demanda em diferentes quantidades”, 
ele continua. “Desde cedo percebemos que 
não poderíamos ter um operador de impressão 
apenas para abrir os arquivos, verificar a ausência 
de recursos e alinhar os trabalhos em fila para 
impressão. Foi quando o Fiery JobFlow™ veio nos 
salvar. O operador não precisa fazer imposição. 
Ele só tem que organizar os trabalhos em filas. 
Em vez de passar duas ou três horas todas as 
manhãs processando trabalhos, a equipe já encontra 
trabalhos pré-processados e enfileirados que já 
estão prontos para impressão.”

COMMAND WORKSTATION PARA 
DECISÕES MAIS RÁPIDAS E PRECISAS
Biggs explica que, com a Fiery Command 
WorkStation, o operador de impressão pode 
dividir o trabalho em várias máquinas sem ter que 
supervisioná-las. “Ele pode ser muito mais produtivo 
e tomar decisões em tempo real. Separar os 
trabalhos não diminui a produtividade, e você não 
precisa gerenciar diversos front-ends.

O JobFlow também é usado para gerenciar 
alguns dos trabalhos de grandes formatos da 
empresa, como a colocação de cruzes de registro 
para orientar o corte de telas e outros materiais, 
assim como guias para esticar produtos finais para 
que eles fiquem corretamente alinhados.

“Usamos o JobFlow para adicionar essas 
marcações adicionais, depois jogamos os PDFs 
no computador conectado à impressora”, 
diz Biggs. “Também usamos o JobFlow para fazer 
a verificação pré-impressão de arquivos antes 
de enviá-los para a guilhotina. Para todas essas 
atividades, podemos criar uma configuração e ficar 
tranquilos. É um fluxo de trabalho integrado e linear, 
independentemente de qual impressora usamos.”

“E tem sido fantástico trabalhar com a EFI. 
A EFI desenvolveu um grande trabalho conosco 
e com nosso sistema interno, não apenas para 
complementar o que já tínhamos, mas também para 
aumentar nossa eficiência e a produtividade.”

O sistema de produção digital dos DFEs 
Fiery da EFI proporcionou à ZenPrint 
mais eficiência e o gerenciamento 
de filas automatizado para lidar com 
o aumento do volume.

O EFI Fiery JobFlow simplifica o processo 
necessário para imprimir uma grande variedade 
de materiais sob demanda de alta qualidade em 
impressoras digitais Xerox e Ricoh.

Como gerenciar um ambiente 
com vários fornecedores
A automação inteligente aumenta a eficiência e a produtividade
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O FIERY FICA CADA 
VEZ MELHOR
Conheça as novidades do Fiery proServer 
e Fiery XF versões 6.3 e 6.4

Os lançamentos recentes do Fiery® proServer 
e Fiery XF oferecem vários recursos e melhorias, 
além de mais de 90 drivers de impressão novos 
ou atualizados.
Acesse http://resources.efi.com/videos/
fierysolutionsforInkjet ou veja as últimas 
informações sobres os recursos e descubra por 
que fazer a atualização.

IMPRESSÃO COM VARIAÇÕES 
DE CORES ESPECIAIS
Com o novo recurso “variações de 
cores especiais”, os usuários podem facilmente 
encontrar e imprimir a simulação de cor visual 
mais próxima de uma amostra, reproduzindo da 
melhor forma possível cores especiais e da marca.

A matiz, a saturação e o brilho podem ser 
ajustados com controles de ajuste fino a espesso 
com a opção de dois métodos de reprodução, 
de acordo com a preferência: “padrão de pesquisa 
de cores” ou “padrão vizinho de cores”.

SUAVIZAÇÃO DINÂMICA AVANÇADA
O recurso “suavização dinâmica” foi reintroduzido 
no Fiery proServer e no Fiery XF nas plataformas 
Microsoft® Windows® para proporcionar 
gradações e sombras ainda mais suaves para 
cores convencionais e especiais.

IMPRESSÃO DE LIVRO DE AMOSTRAS 
COM CORES ESPECIAIS
O novo recurso “Editor de Cor” disponibiliza um 
número ilimitado de cores especiais que podem 
ser impressas como um livro de amostras.

Os tamanhos da amostra e da mídia podem ser 
selecionados e impressos em uma determinada 
impressora e substrato. Os usuários podem 
escolher a cor exata que desejam ver no trabalho 
de impressão final de acordo com a aparência da 
amostra impressa.

RESULTADOS DE ALTA QUALIDADE PARA 
USUÁRIOS DE IMPRESSORAS DA EFI
As melhorias de linearização das impressoras 
EFI Reggiani e EFI VUTEk FabriVU geram 
impressões consideravelmente melhores 
em substratos retroiluminados graças às 
configurações atualizadas de limitação de tinta, 
pré-linearizações avançadas, novos valores 
padrão de alteração do ponto, gráficos maiores de 
linearização e nova suavização de dados.

Outras melhorias de linearização para limitação 
de tinta avançada resultam em sombras mais 
escuras com mais detalhes para todos os usuários 
das impressoras da EFI. Impressões mais suaves 
e mais nítidas também são obtidas com os novos 
testes estocásticos das impressoras EFI VUTEk 
e EFI Reggiani.

SUPORTE ATUALIZADO 
A CORES ESPECIAIS
Os últimos lançamentos oferecem suporte às 
seis novas ou atualizadas bibliotecas de cores 
especiais PANTONE®; PANTONE EXTENDED 
GAMUT Coated, PANTONE FHI Cotton TCX 2100, 
PANTONE FHI Cotton TCX, PANTONE FASHION 
HOME + INTERIORS TPG, PANTONE Solid Coated 
& Uncoated e PANTONE Color Bridge Coated 
& Uncoated.
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PADRÕES 
COMO UM 
ALVO MÓVEL
Atualização da ISO
Todo padrão é como um alvo móvel, no entanto, os padrões 
não mudam de um dia para outro. O comitê técnico (TC) 130 da 
ISO representa o órgão de padronização internacional do setor 
de impressão. Especialistas internacionais – incluindo a EFI™ – 
trabalham juntos para criar padrões novos ou revisar os atuais. 
Alterar ou desenvolver um novo padrão não é uma decisão 
simples. É um processo que demora, e por isso a velocidade da 
padronização, às vezes, é mais lenta do que a velocidade de 
desenvolvimento industrial.

O PDF/X-6 ESTÁ CHEGANDO
Quase todas as pessoas do setor usam o PDF/X como o formato 
de troca padrão para impressões. No entanto, na última revisão 
do PDF/X-5, ainda faltam alguns recursos fundamentais. Um deles 
é a capacidade de lidar com cores secundárias, também chamadas 
de canal N. Esses canais extras estão ganhando importância porque 
as impressoras jato de tinta, como a EFI™ VUTEk® HS100 Pro e a EFI 
Nozomi, são capazes de imprimir com mais do que apenas as tintas 
CMYK (inclusive tintas claras). As cores de canal N também são 
amplamente utilizadas em embalagens, onde é comum a presença 
de várias cores especiais no mesmo produto de impressão.

À vezes você precisa produzir e imprimir partes com diferentes 
propósitos em um único documento. Talvez a capa use um 
substrato com revestimento, e o miolo um substrato sem. 
Isso significa que talvez você precise imprimir as partes em 
impressoras diferentes. Atualmente, isso não pode ser feito em 
fluxos de trabalho de PDF/X.

O PDF/X-6 atualizará os padrões PDF/X-4 e PDF/X-5 atuais e tem 
como base o padrão PDF 2.0. Ele consiste do próprio PDF/X-6, 
PDF/X- 6p (para perfis ICC referenciados externamente) e PDF/X-6n  
(para espaços de cor de canal N, por exemplo, CMYK, laranja, 
verde, violeta).

O PDF/X-6 será publicado logo após o PDF 2.0 (ISO 32000-2), 
porque ele tem como base o novo PDF 2.0 (um desenvolvimento 
do TC 171). Sabemos muito bem que o PDF é complexo 
e extremamente flexível em nível muito baixo. O PDF 2.0 resolve 
muitas ambiguidades antigas, atualiza para referências externas 
e geralmente disponibiliza um conjunto de regras mais rigoroso 
para aprimorar e facilitar a interoperabilidade. Como sempre, 
a EFI está acompanhando de perto os desenvolvimentos do nosso 
setor, portanto, fique de olho nas atualizações.

Além disso, o suporte ao Adobe PDF Print Engine versão 4.3 permite 
a utilização de 127 separações de cores especiais por trabalho.

COLOR PROFILER OPTION 4.9
As novas versões incluem o Color Profiler Option versão 4.9, que conta 
com um novo dispositivo de criação de perfis de cores para algumas 
impressoras multicanal; a EFI VUTEk® HS100 Pro e HS125 Pro, 
EFI H1625-RS, EPSON® SureColor SC-P7000 e SC-P9000 e a Mimaki 
TS300P-1800, proporcionando resultados mais intensos e gamuts 
mais amplos nas impressões.

O Color Profiler Option 4.9 também conta com um novo criador de 
perfis CMYK para proporcionar resultados mais suaves ao determinar 
o perfil de qualquer impressora EFI.

MELHORIAS NA INTEGRAÇÃO DO ECOSSISTEMA DA EFI
Vários avanços na comunicação bidirecional entre o Fiery 
proServer ou Fiery XF e as impressoras EFI resultam em maior 
produtividade. Por exemplo, os usuários agora podem enviar 
trabalhos para determinados espaços de trabalho no software da 
impressora VUTEk, e até mesmo criar novos espaços de trabalho 
do cliente do Fiery XF. Status mais transparentes e mensagens de 
erro mais práticas agora são exibidos no System Manager e no 
Job Explorer para orientar melhor o usuário. Os trabalhos agora 
podem ser transferidos pelo Job Explorer de uma impressora 
(compatível) para outra sem a necessidade de reprocessar o trabalho, 
proporcionando a flexibilidade e a capacidade de tomar decisões de 
última hora sobre qual impressora será usada na impressão.

NOVAS IMPRESSORAS COMPATÍVEIS
Mais de 90 drivers novos ou atualizados para as impressoras EFI 
VUTEk, EFI Reggiani, Durst, EPSON®, Canon, HP, Mimaki, OKI e Seiko/
OKI se unem às mais de 700 impressoras que já são compatíveis 
com o Fiery proServer e Fiery XF. Acesse efi.com/fieryxf/printers-
cutters para obter mais informações.

ATUALIZAÇÃO GRATUITA
Todos os clientes com um software Fiery coberto por um contrato 
de software, ESP (Enhanced Service Program) ou SMSA (Contrato 
de suporte e manutenção de software) da EFI têm direito às versões 
mais recentes sem custo adicional. Os clientes que não têm um 
contrato devem adquirir a atualização relevante ou um contrato para 
os produtos que possuem para aproveitar os recursos mais recentes. 
Entre em contato com um representante de vendas ou revendedor 
certificado da EFI para obter mais informações.
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DEIXE-NOS IMPULSIONAR 
SEU SUCESSO

©2016 Electronics For Imaging, Inc. All rights reserved.

É COMO CONTRATAR UM EFICIENTE 

ESPECIALISTA PARA SEU 

NEGÓCIO DE PAPELÃO ONDULADO.

O EFITM Corrugated Packaging Suite oferece um fluxo de trabalho digital 

certificado para fabricantes de papelão ondulado e convertedores de caixas. 

Uma completa e integral solução de “ponta a ponta” para otimizar cada 

etapa do seu processo empresarial — e impulsionar seu sucesso. 

Visite http://www.efi.com/pt-br

Compras Gerenciamento ProduçãoPré-produção Relatórios
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O Fiery XF tem diversas bibliotecas de cores, o que permite 
a produção de cores especiais consistentes e precisas. Mas e se 
os clientes quiserem reproduzir uma cor personalizada? Não tem 
problema. Você pode adicionar cores personalizadas manualmente 
ou por medição.

Confira a barra de ferramentas inferior da interface do Fiery 
XF. A primeira etapa para adicionar uma nova cor é clicar no 
ícone “adicionar”.

Depois de clicar nesse ícone, a área mostra uma cor branca pura. 
Nesse momento, você deve escolher um nome. O nome deve ser 
exatamente igual a como aparecerá no arquivo. Você deve usar 
exatamente o mesmo nome da cor especial para que ela seja 
reconhecida no sistema Fiery.

A seguir, especifique o modelo de cor que você deseja usar, L*a*b*, 
LCH, etc.

Se você especificar as cores como L*a*b* ou LCH, o sistema 
entenderá que elas devem ter essa aparência. O sistema Fiery 
criará uma nova receita de acordo com as cores disponíveis no 
dispositivo de impressão, a mídia que você está usando e o arquivo 
de calibragem.

Se você tiver duas impressoras, o Fiery criará automaticamente 
a melhor fórmula para cada uma delas. As cores definidas com 
valores L*a*b* são chamadas cores independentes do dispositivo. 
A cor é independente da impressora, tinta, mídia, etc.

Outra forma de criar um valor L*a*b* é clicar no ícone de 
medição e usar um espectrofotômetro portátil, definido com 
suas preferências, para medir a amostra de cor. Isso lhe dará os 
valores iniciais.

COMO ADICIONAR CORES 
ESPECIAIS PERSONALIZADAS

1

2

3

4

DICAS 
E 

TRUQUES
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Você também pode definir as cores como “dependentes do dispositivo” 
usando CMYK, ou usar cores adicionais como laranja ou violeta caso 
a impressora e o arquivo de calibragem as aceite. Talvez seja mais fácil 
para você editar essas cores.

Selecione uma ou mais cores, clique no ícone “converter” na barra 
de ferramentas inferior e selecione a impressora e a mídia no menu 
pop-up. O Fiery calcula automaticamente a fórmula de cor mais 
precisa usando o conjunto de tintas disponível.

Agora você está pronto para processar suas cores especiais. No fluxo 
de trabalho, você seleciona um perfil de referência, FOGRA 51 ou 
GRACoL, por exemplo. Você também seleciona o perfil de mídia, 
a impressora, o arquivo de calibragem e, por fim, o dispositivo de 
impressão. Observe na ilustração a cor que você deseja imprimir: 
o roxo mostrado na interface.

Se for especificada como L*a*b*, essa especificação de cor será enviada 
diretamente ao perfil de mídia, ou seja, à medida que o perfil de mídia 
ou arquivo de calibragem é modificado, o Fiery XF automaticamente 
cria uma nova receita e tenta deixá-la o mais parecida possível com 
aquela cor em todos os dispositivos de impressão com qualquer mídia.

Mas e se você especificá-la como um valor CMYK? Se você especificar 
“Fonte” como opção, o Fiery usa o Perfil ICC, FOGRA, ISO ou outro 
padrão de referência selecionado e calcula uma receita para que 
a cor impressa no dispositivo de impressão tente corresponder à cor 
quando impressa em uma impressora com o padrão selecionado. 
Essa configuração é específica para cada cor personalizada que você 
adicionar. Não se trata de uma configuração global.

Isso significa que se você especificar a cor usando valores L*a*b* 
e alterar o perfil de referência, a saída não será alterada. Mas se 
você especificá-la como a fonte CMYK e alterar o perfil de referência, 
a cor será bastante afetada. Imagine alternar de um perfil FOGRA 51 
ou GRACoL para uma impressão em papel de jornal. A cor ficará 
muito diferente no papel de jornal.

Também é possível selecionar a opção “impressora”. Se você selecionar 
a opção de impressora para essa cor, a especificação de CMYK mais cor 
adicional será enviada diretamente ao arquivo de calibragem. Todos os 
perfis ICC serão ignorados, o que permite ajustar a cor com precisão, 
já que você estará especificando exatamente, com o maior grau de 
proximidade possível, as informações que são enviadas diretamente aos 
cabeçotes de impressão.

Isso também ajuda a conhecer a capacidade do dispositivo 
de impressão. Digamos que uma cor impressa está um pouco 
amarelada. Basta acessar as especificações e tirar um pouco de 
amarelo. Se o nível de amarelo estiver definido como zero, não será 
possível reduzir mais. Isso significa que você terá que adicionar um 
pouco mais de ciano e magenta ou talvez um pouco mais de roxo.

Como você pode ver, há muitas maneiras de especificar cores 
personalizadas. Se você quiser apenas obter a mais alta precisão 
automaticamente, recomendamos especificar ou medir as cores 
usando os valores L*a*b*.

5

6
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Sandy Alexander, uma empresa de impressão comercial de 53 anos 
localizada em Clifton, Nova Jersey (EUA), atende a uma ampla 
gama de clientes produzindo vários tipos de produtos, como cartões 
postais, mala direta para materiais de ponto de venda (PDV), 
materiais publicitários e displays para lojas. Além de suas operações 
com impressoras planas e rotativas, a “Sandy Wide” atende 
a diversos varejistas importantes com a gama completa de PDV 
e sinalização. O trabalho da empresa com grandes formatos teve 
tanto sucesso que vem obtendo um crescimento anual de 20%.

Muitos dos clientes da Sandy Wide trabalham no setor automotivo, 
de cosméticos e moda, por isso as demandas por qualidade são 
constantes. Mas esses clientes precisavam de mais. Uma das 
exigências era lançar os produtos no mercado com mais rapidez. 
Em alguns casos, isso significava reduzir o prazo de quatro para dois 

dias. De modo geral, eles queriam soluções mais eficientes para que 
pudessem ser mais competitivos.

Atender às necessidades dos clientes sempre foi a marca registrada 
da estratégia da empresa. Isso exige investimentos em novas 
tecnologias para que a Sandy Alexander e seus clientes tenham uma 
vantagem competitiva.

“Todos os anos, as expectativas dos clientes aumentavam, à medida 
que lançamentos mais rápidos de produtos e custos mais baixos 
começaram a fazer parte das solicitações de todas as empresas”, 
diz Michael Graff, presidente e CEO da Sandy Alexander. “Como os 
nossos clientes sofrem pressão para atender a prazos apertados 
e conter gastos, nos concentramos em pesquisar e investigar 
tecnologias de ponta, mantendo sempre a atenção em como ajustar 

Como construir relações 
sólidas com o cliente
Sandy Alexander explica como a tecnologia participa dessa equação
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nosso fluxo de trabalho para aumentar a eficiência. Ser melhor, 
mais rápido e mais eficiente é o que determina a nossa vantagem.”

A escolha da EFI™ VUTEk 5r
Como a carteira de clientes da Sandy está no topo do espectro de 
varejo, suas demandas são grandes em termos de distribuição, 
explica Graff. “Ser capaz de produzir impressões para 1.000 lojas 
exige a capacidade de alcançar uma enorme produtividade. 
Esses clientes exigem qualidade e também querem lançar os 
produtos no mercado com rapidez. Certamente, a EFI VUTEk 5r 
cumpre esses requisitos”, ele diz.

“A seleção da impressora rolo-a-rolo UV LED de 5 metros nos oferece 
inúmeros recursos com relativa facilidade. Estamos trabalhando com 
uma resolução mais fina, com gotas de 7 picolitros e velocidades 
nunca vistas antes, o que faz uma grande diferença”. Graff disse que 
logo após a instalação da VUTEk, a Sandy Wide aceitou um trabalho 
com um prazo de entrega muito curto. Sem a nova VUTEk 5r 
instalada, “não teríamos como respirar”, ele diz.

“Além disso, o aspecto revolucionário para mim foi o acabamento em 
linha, que proporcionou um cenário de produção melhor, mais rápida 
e mais barata. Com isso, somos capazes de processar a intercalação 
e as embalagens assim que começamos a impressão. Esse é um 
grande diferencial para nós.”

Com a tecnologia EFI UltraDrop™ de alta resolução e 7 picolitros, 
o novo modelo VUTEk 5r disponibiliza a melhor produtividade da 
categoria, proporcionando à Sandy Alexander a capacidade de 
otimizar desempenho, eficiência e qualidade. O novo dispositivo de 
5 metros opera com velocidades de 455 metros quadrados por hora 
e resoluções de até 1.200 dpi. Agora, a empresa está maximizando 
o tempo de produção, com um sistema de impressão rápido e menos 
tempo de inatividade entre os trabalhos graças aos sistemas de 
acabamento integrados.

A versão mais recente do front-end digital EFI Fiery® proServer 
instalado com a impressora ajuda a Sandy Alexander a gerenciar as 
cores com qualidade e precisão superiores, além de contar com um 
dispositivo de RIP altamente avançado para processar os arquivos 
com extrema rapidez.

Como superar as expectativas
De acordo com Graff, outro destaque foi a capacidade de imprimir 
com tinta branca. Depois de ver as amostras de pré-produção que 
a Sandy Wide usava para apresentar a impressora aos clientes, 
ele disse, “Nós tentamos ultrapassar os limites com o branco 
opaco. Obtivemos um resultado excepcional que excedeu as 
minhas expectativas de como seria a aparência do branco em uma 
impressora jato de tinta.”

“Em termos de qualidade de impressão a jato de tinta com LED, 
a nossa nova impressora rolo-a-rolo LED é capaz de imprimir 
tudo que uma impressora rolo-a-rolo látex ou convencional 
poderia produzir, com um resultado excelente”, acrescenta Graff. 
O investimento economiza tempo e custos de mão de obra, além de 
eliminar a necessidade por mais equipamentos e mais espaço físico.

Ouvir as necessidades dos clientes
De acordo com Graff, a VUTEk 5r reflete o compromisso da empresa 
em construir relações mais sólidas com os clientes ao atender às 
suas diferentes necessidades.

“A VUTEk 5r é a solução ideal para nós porque satisfaz todas as 
necessidades dos nossos clientes. Eles precisam de uma solução 
eficiente para manter a competitividade. O branco, a velocidade, 
a qualidade e o acabamento em linha representam um grande passo 
em direção ao futuro da Sandy e, certamente, intensificam nossa 
relação com a EFI”, ele diz.

®

Michael Graff
Presidente e CEO
Sandy Alexander, Clifton, NJ
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Amostras de carpete

Em busca 
de outras 
impressoras
Startup de comércio se especializa 
em grandes formatos

A National Print Wholesale (NPW) é uma empresa 
de impressão comercial localizada em Atlanta, 
Geórgia (EUA), que disponibiliza gráficos de 
supergrandes formatos de alta qualidade para 
empresas parceiras. A empresa foi fundada pelos 
especialistas em impressão e marketing David 
Peet e Trinh Tran. “Conversamos com algumas 
pessoas e percebemos que havia a necessidade 
de uma empresa de produção gráfica no local”, 
diz Peet, presidente da NPW.

Os dois empreendedores abriram a empresa com 
uma única impressora jato de tinta LED híbrida 
EFI™ VUTEk® GS3250lx Pro e o front-end digital 
(DFE) EFI Fiery® proServer.

Nos primeiros quatro meses de operação, a NPW 
teve oportunidades de crescimento extraordinárias 
graças à versatilidade da impressora, que os 
ajudou a produzir sinalizações de ponto de venda, 
mídias para ambientes internos, gráficos de uso 
externo, displays para eventos e feiras e muito mais 
de forma rápida e econômica para uma carteira de 
clientes diversificada. “A qualidade da impressão 

digital com 7 picolitros da nossa impressora 
VUTEk é o nosso diferencial. Também percebemos 
que com sua versatilidade e habilidade de 
imprimir trabalhos de impressão rolo-a-rolo 
e planos, poderíamos atender a uma grande fatia 
do mercado”, diz Peet.

COMO CONQUISTAR TRABALHOS QUE OS 
OUTROS NÃO CONSEGUEM PRODUZIR
Em um período de tempo relativamente curto, 
a nova empresa assumiu diversos trabalhos de 
várias gráficas. “Com o amplo gamut de cores, 
a Tecnologia UltraDrop™ e os recursos de produção, 
somos capazes de reproduzir as cores de cada 
prova disponibilizada pelos nossos clientes dentro 
dos prazos necessários”, diz Tran, gerente de 
fábrica da NPW. “Rapidamente, fomos capazes de 
reproduzir cores e concluir trabalhos em menos 
tempo, além de produzir impressões com cores 
mais complexas para algumas marcas de grande 
destaque. Eu não poderia estar mais satisfeito com 
a produção e a confiabilidade da impressora.”

Os recursos de tinta branca de alta qualidade da 
impressora também foram importantes, uma vez 
que eles ajudaram a NPW a conseguir trabalhos de 
empresas que oferecem impressão de supergrandes 
formatos sem imprimir com tinta branca.

A NPW também foi solicitada a reimprimir 
um trabalho de PDV para um cliente que 
teve problemas com a qualidade de imagem 
e com a presença de faixas de cores usando 
uma impressora plana dedicada. A NPW 
conseguiu realizar o trabalho e atendeu às altas 
expectativas do cliente final.

O GERENCIAMENTO DE CORES 
ABRE PORTAS PARA O NEGÓCIO 
DE PAPELÃO ONDULADO
A NPW também se aventurou na produção de 
placas de papelão ondulado. A empresa fez um 
trabalho para um varejista nacional que queria 
deixar de produzir grandes tiragens de displays de 
papelão ondulado litografado e passar a produzir 
tiragens menores de versões digitalizadas com 
jato de tinta que permitissem criar projetos 
personalizados e disponibilizá-los em diferentes 
localidades. A NPW conseguiu o trabalho devido 
à capacidade da impressora VUTEk de reproduzir 
com alta fidelidade uma importante cor da marca.

A VERSATILIDADE ABRIU CAMINHO 
PARA OPORTUNIDADES DE 
REVESTIMENTO DE PISO
No mercado de eventos e feiras, a NPW obteve 
sucesso produzindo revestimentos de piso 
no substrato G-FLOOR®. E a empresa está 
ajudando os clientes a economizar dinheiro com 
a impressão direta no substrato em carpetes para 
eventos temporários.
“Não tem nada que não possamos fazer com 
essa impressora”, diz Peet.
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Produção de 
papelão ondulado
Redução de custos com 
planejamento inteligente

Localizada ao norte da capital de El 
Salvador, San Salvador, a empresa Cartonesa 
fabrica contêineres usados para processar, 
armazenar e distribuir produtos finais 
e displays de vendas, atendendo a diversos 
setores, como os de agricultura, plástico, 
tabaco e petróleo.
A Cartonesa iniciou suas operações em 2001. 
“Foi difícil no começo. Tínhamos poucos 
funcionários. A planta e o nosso maquinário 
não eram adequados para executar 
os processos, mas sobrevivemos”, 
explicou o analista estratégico da Cartonesa, 
Roberto Magaña.
Em 2012, a Cartonesa mudou para 
um local moderno e espaçoso, 
estrategicamente localizado na rodovia que 
conduz à parte ocidental do país. Com uma 
administração preparada para investir 
em maquinário e software, os executivos 
da Cartonesa decidiram adquirir uma 
tecnologia capaz de atender ao crescimento 
das demandas da empresa sem aumentar 
os custos.

Investimento em soluções
“Precisávamos de soluções que agilizassem 
a produção, foi assim que conhecemos 
a linha EFI™”, diz Magaña.
Depois de pesquisar e conhecer as propostas 
das empresas, a direção da Cartonesa 
optou pelo módulo CorrTrim do Corrugated 
Packaging Suite da EFI. “De todas as ofertas 
que recebemos, este software foi o que 
mais chamou a atenção, por ser abrangente 
e atender todas as nossas necessidades. 

Estamos usando a linha EFI há pouco tempo, 
mas já contabilizamos o diferencial que estas 
soluções trouxeram para os resultados de 
nosso negócio.
A solução eleva a capacidade da máquina 
onduladeira, incrementa a continuidade 
dos processos e adapta-se rapidamente às 
alterações do cliente, reduzindo os custos. 
Além dessas vantagens, contamos com 
a eficiência da assistência técnica da EFI, 
que nos atende em nossa língua nativa”, 
diz Magaña.
Entre os benefícios, o software se destaca por 
otimizar a produção. “Programar uma máquina 
onduladeira não é fácil. O CorrTrim ajuda 
o programador a tomar as melhores decisões 
e oferece todas as ferramentas necessárias”, 
explica Magaña.
A solução também permite o acompanhamento 
em tempo real dos resultados em cada jornada. 
“É muito importante este acesso aos relatórios 
pois podemos apresentar o processo executado 
aos executivos e à direção também.
Desde a aquisição do CorrTrim, 
tivemos a redução de 10% das sobras de 
produção. A eficiência do uso da largura de 
uma máquina onduladeira também se elevou 
em 3%, além da concentração de largura das 
tiragens e outras melhorias que ainda estão 
em análise”, observa Magaña.
Além do CorrTrim, a empresa também 
adquiriu os módulos InterLink e Report 
Manager do Corrugated Packaging Suite da 
EFI, uma solução completa de software de 
produtividade para o mercado de embalagens 
de papelão ondulado.

Foco na qualidade
A Cartonesa começou com uma equipe 
de 38 funcionários. Hoje conta com 
175 funcionários, atendendo América Central, 
Caribe e parte do México. A empresa produz 
mensalmente cerca de 2 milhões de metros 
quadrados de papelão ondulado, o que inclui 
o papelão Triple Pared, assumindo a liderança 
desse produto na região. “Temos um forte 
compromisso com a qualidade e trabalhamos 
duro para manter o alto nível produtivo, 
disponibilizando sempre a melhor solução para 
o cliente”, diz Magaña.
“O CorrTrim contribui para mantermos 
o serviço elevado, reduzindo o desperdício, 
a energia, o combustível, os custos com 
mão de obra e de operação como um todo”, 
ele acrescenta.

Investimento no futuro
Nas pesquisas de satisfação, desde a aquisição 
do software, a Cartonesa observou um aumento 
de 2% na rentabilidade dos clientes com seus 
serviços. “Por conta dos bons resultados e da 
eficiente assistência técnica, estamos pensando 
em adquirir outras soluções do Corrugated 
Packaging Suite pois são as que mais se 
adequam aos nossos planos de expansão.”
Satisfeito com os resultados, Magaña diz 
“a EFI trouxe inovação no nosso negócio 
ao disponibilizar um pacote integrado de 
soluções para indústria de papelão ondulado. 
Hoje, a EFI é uma parceira comercial que está 
acompanhando de perto a nossa evolução 
e esperamos crescer ainda mais juntos”.
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Empresa de etiquetas do 
Reino Unido atrai novos 
clientes com novas aplicações
O negócio de impressão digital cresce mais de 20%

Localizada em Melbourne, South Derbyshire (Reino Unido), 
a Positive ID Labeling emprega 24 pessoas, das quais 
12 foram contratadas nos últimos 18 meses, graças ao 
aumento no mercado de impressão digital, diz John Mayers, 
diretor administrativo.

Desde a instalação do sistema de produção digital de 
etiquetas, a carteira de clientes da empresa e a lista de 
aplicações tiveram um aumento considerável. A Positive 
ID conseguiu atender às necessidades dinâmicas dos 
clientes do setor de cerveja artesanal, conquistou novos 
mercados em recargas de cigarros eletrônicos e cortou 
os custos de produção de etiquetas industriais resistentes 
a produtos químicos.

A EFI™ Jetrion® 4900ML é a segunda impressora Jetrion da 
empresa. Em 2013, a Positive ID instalou uma impressora jato 
de tinta Jetrion 4830. Foi um grande sucesso, diz Mayers. 
“Após a instalação da Jetrion 4830, faturamos £ 250.000 em 
negócios digitais no primeiro ano, tendo faturado £ 50.000 
no ano anterior. Ela nos deu confiança para pensar em uma 
máquina maior, o que nos fez instalar a Jetrion® 4900ML. 
Estamos faturando £ 25.000 em negócios digitais por mês”, 
ele diz, “e nossos negócios digitais cresceram mais de 20% 
em apenas alguns anos.”

A Jetrion 4900ML é um sistema ponta a ponta completo 
de impressão e acabamento digital de etiquetas que conta 
com uma guilhotina de corte a laser em linha, com recursos 
de eliminação de resíduos e reposicionamento de rolo. 
Geralmente, a Positive ID opera o dispositivo a uma 
velocidade de 21 m/min., embora possa ser aumentada para 
25 m/min.

As tintas curadas por UV da impressora garantem 
secagem instantânea e um acabamento consistente, 
independentemente da mídia. A unidade de corte com 
laser duplo cria formas complexas em linha com velocidade 
máxima, o que faz com que a empresa e seus clientes não 
precisem usar as caras e complexas matrizes de metal.

Como conquistar novos clientes
“Estamos buscando novos negócios em vez 
de esperar por um telefonema. A impressora 
Jetrion nos oferece uma vantagem exclusiva 
em relação aos nossos concorrentes”, 
diz Mayers.

“Há clientes que sabem que estão pagando 
mais por etiquetas digitais, mas por causa 
da flexibilidade oferecida em termos de 
transformar ou atualizar constantemente 
a marca, eles estão dispostos a pagar mais 
ao invés dos custos onerosos das chapas de 
impressão convencional”, ele acrescenta.

A capacidade de produzir baixas tiragens 
se adequa economicamente ao crescimento 
de cervejas artesanais produzidas em 
quantidades relativamente reduzidas 
por pequenas cervejarias especializadas. 
“Geralmente, eles produzem milhares 
de etiquetas, não milhões como as 
grandes cervejarias”, ele diz.

Essas etiquetas têm detalhamento metálico, 
que a Positive ID recriou usando a tinta 
branca da Jetrion para imprimir em 
substratos metalizados.
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“A tinta UV adere perfeitamente ao substrato. Antes, tínhamos que 
enviá-la para ser laminada para conferir proteção. Agora usamos apenas 
um processo”, diz Mayers.

O cálculo de custos também é mais fácil, ele acrescenta. “O processo 
é muito simples porque há apenas dois elementos: a taxa por hora 
e o material usado. Sem placas, corantes ou preparo. Além disso, 
alguém com menos conhecimento do setor também pode fazer o cálculo 
de custos e orçamento para esse tipo de trabalho.”

“Há cinco anos o digital era um luxo. Hoje, se você não oferecer essa 
opção, sua carteira de clientes, especialmente no setor de alimentos ou 
produtos farmacêuticos, terá dúvidas ou migrará para a concorrência.”

“Praticamente todos os trabalhos novos que conquistamos, alguns dos 
quais foram processados em máquinas flexográficas para tiragens mais 
longas, começou com o digital”, diz Mayers. “Ter um único processo de 
produção facilitou muito a nossa vida. Hoje completamos a produção em 
três dias sem muito esforço. A nova impressora Jetrion e seu acabamento 
a laser são a solução para todos os nossos problemas.”

Primeira instalação 
da impressora jato 
de tinta LED de 
passagem única 
Nozomi C18000 da EFI

A Rafael Hinojosa S.A., localizada em Xátiva, na Espanha, empresa líder em tecnologia 
de desenvolvimento e conversão integrados de produtos de embalagens, assinou um 
contrato para instalar a primeira unidade da Nozomi C18000 da EFI™, a nova 
impressora jato de tinta LED de passagem única para placas de papelão ondulado.

A nova impressora representa o mais novo avanço em impressão digital da Hinojosa. 
Com uma plataforma inovadora, a EFI Nozomi C18000 apresenta uma tecnologia 
mais ampla e mais rápida que possibilitará à Hinojosa tornar suas operações de 
impressão digital de embalagens a jato de tinta em produções de grande escala.

O novo sistema da Hinojosa contará com um novo e avançado front-end digital EFI 
Fiery®, que oferece a capacidade de processamento para desenvolver uma gama 
mais ampla de aplicações com tiragens maiores, múltiplos SKUs e controle de versão. 
A Hinojosa usará tecnologias de fluxo de trabalho do software Corrugated Packaging 
Suite da EFI para simplificar e automatizar as tarefas de preparo à medida que 
o volume de produção da empresa aumenta de baixas para médias tiragens.

“Por quase 70 anos, a Hinojosa permaneceu na vanguarda da inovação em 
embalagens, ajudando nossos clientes a desenvolver soluções melhores e mais 
criativas, incluindo tecnologias de jato de tinta digitais de pré e pós-impressão, 
para seus clientes agregarem mais valor às suas marcas”, disse o CEO da 
Hinojosa. “A tecnologia de passagem única da EFI para placas de papelão 
ondulado mantém essa tradição ao estabelecer um novo nível de produtividade 
a jato de tinta de alta qualidade e alto volume, que oferecerá aos clientes uma 
vantagem competitiva diferenciada com menos desperdício, eficiência de 
planejamento da cadeia de fornecimento na hora somente e mais oportunidades 
para aumentar as vendas com uma estratégia de mercado de múltiplos SKUs.”

Com produtividade e versatilidade extraordinárias na produção de papelão ondulado, 
a Nozomi C18000 ajuda os fabricantes de papelão ondulado e as marcas a ter acesso 
a um amplo gamut de cores e a mais opções de design, com tempos de produção 
mais rápidos e custos de produção reduzidos. Ela é capaz de imprimir até 75 metros 
lineares por minuto, produzindo até 7.224 metros quadrados por hora.

A Nozomi C18000 também oferecerá à Hinojosa uma notável versatilidade 
de substratos. Ela imprime em materiais que variam de cartões de 14 pontos 
a papelão de parede tripla, incluindo materiais em Kemi tradicional, de modelo, 
bleach e kraft, com a máxima velocidade.

“A Hinojosa já se firmou como uma das empresas mais progressivas do setor 
a adotar tecnologias de impressão digital para embalagens de papelão ondulado”, 
disse José Luis Ramon Moreno, vice-presidente e gerente geral da EFI Industrial 
Printing. “É um marco emocionante a parceria firmada entre essa empresa 
inovadora e a EFI em um esforço contínuo para acelerar a digitalização com 
a impressora de passagem única Nozomi C18000.”
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A Smithers Pira prevê que o mercado de 
embalagem de papelão ondulado alcance 
€ 250 bilhões (160 milhões de toneladas de placas) 
até 2021. Há quatro tendências determinando 
esse crescimento, diz a pesquisa e a empresa 
de consultoria: o ambiente, o peso do material, 
as compras pela internet e o setor de impressão.

O design inovador de embalagens para diminuir 
o desperdício é principalmente determinado pelos 
requisitos ambientais. Além disso, as placas de 
papelão ondulado são leves e altamente recicláveis. 
A redução do peso da embalagem também 
é importante para reduzir os custos de transporte. 
A compra pela internet, uma tendência que está 
crescendo rapidamente, é promovida pelo aumento 
dos aplicativos de compra móveis. Isso faz com que 
os donos das marcas tenham que usar dois tipos de 
embalagens: uma para exibição na loja com gráficos 
de alta qualidade e uma mais simples para enviar os 
produtos comprados pela internet.

NECESSIDADE DE ALTA QUALIDADE 
E CONTROLE DE VERSÃO
Junto com as vendas pela internet está o aumento na 
demanda por embalagens prontas para o varejo (RRP), 
displays para PDV e unidades de merchandising. 
Eles exigem uma aparência de alta visibilidade nas 
prateleiras. Embora a flexografia seja a tecnologia de 
impressão de escolha para a embalagens de papelão 
ondulado, a necessidade por gráficos surpreendentes 
e com qualidade fotográfica abriu as portas para 
a impressão jato de tinta digital. De fato, trabalhos com 
um grande número de cores, alto controle de versão 
e baixa repetição favorecem um processo digital. 
Além disso, a impressão digital a jato de tinta, 

principalmente a tecnologia LED, permite a impressão 
de alta qualidade em uma diversidade de tipos de 
placas e superfícies, inclusive placas recicladas.

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Não é fácil fazer mudanças radicais, mas as demandas 
do mercado as tornam necessárias, e as tecnologias 
inovadoras as viabilizam. Um fluxo de trabalho de 
alta eficiência para lidar com o aumento do volume 
é imprescindível. Da mesma forma, as impressoras 
digitais precisam ser equipamentos infalíveis.

A EFI disponibiliza uma abordagem de 
“um único fornecedor, uma única solução” para 
a transformação digital da indústria de impressão, 
proporcionando uma solução de software modular 
de ponta a ponta. Os dados para gerenciamento de 
negócios são gerados em tempo real e baseados na 
situação efetiva. Isso é possível graças à comunicação 
direta com a máquina e aos dados coletados via 
ferramentas e componentes ERP/MES (Manufacturing 
Execution System) da EFI, que estão disponíveis pela 
primeira vez para diversas plantas de conversão de 

papelão ondulado. O gerenciamento de estoque de 
bobinas, o transporte e a remessa, a integração da 
cadeia de fornecimento e a visualização de dados 
em tempo real são disponibilizados em um pacote 
completo que se expande conforme o aumento das 
necessidades por soluções digitais.

A plataforma EFI Nozomi é exclusiva nesse 
aspecto, por não ser apenas uma impressora 
digital de passagem única de alta velocidade, 
mas também oferece o front-end digital Fiery 
da EFI para operar a impressora em velocidade 
máxima, independentemente da quantidade de 
dados variáveis ou diferentes versões processadas. 
A impressora tem uma opção de tinta branca que 
proporciona cores precisas e efeitos de impressão 
surpreendentes, mesmo em placas não brancas. 
Ela também utiliza a tecnologia LED de “cura a frio” 
da EFI e recursos de monitoração e validação de alta 
qualidade para cada trabalho ainda na impressora.

Para obter mais informações, acesse: 
http://www.efi.com.

Espera-se um crescimento 
de € 250 bilhões na demanda 
global por embalagens de 
papelão ondulado até 2021
A impressão de alta qualidade é uma das quatro 
tendências que contribui com o crescimento

MES

Nova oportunidade de receita
•  Marketing de Cross Media
•  Gerenciamento de relacionamento
    com o cliente
•  Gerenciamento da cadeia
    de fornecimento
•  Promessa de entrega

Eficiência e rentabilidade
•  Orçamento para papelão ondulado
•  Inventário de papel
•  Planejamento da onduladeira
•  Planejamento e preparação
    da conversão
•  Compras, inventário, faturamento

Pré-produção
•  Desenho de etiquetas e servidor
    de impressão
•  Análise de papel em estoque

Produção
•  Gerenciamento de dados do chão
    de fábrica
•  Comunicação direta com a máquina
•  Gerenciamento de remessa e transporte
•  DFE para jato de tinta digital
    e gerenciamento de trabalhos
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Você sabe tudo sobre 
o seu-front end digital Fiery?
Participe dos Webinars World of Fiery® em 2017 – Sessões sobre Grandes Formatos
Esse programa gratuito de sessões educacionais oferece informações valiosas para 
profissionais que trabalham com impressoras de grandes e supergrandes formatos. 
Nossos especialistas compartilham seus conhecimentos sobre vários assuntos, 
como melhora da qualidade e da consistência da cor, correspondência entre 
diversos dispositivos de impressão, prova de contrato, padrões e especificações, 
melhores práticas de cores e muito mais – tudo para ajudar você a obter o máximo de 
suas impressoras jato de tinta e oferecer resultados de alta qualidade a seus clientes.

Acesse http://webinar.efi.com/wof/wf-register hoje mesmo para se inscrever nas 
próximas sessões:

3 de maio – O seu RIP está trabalhando o suficiente?
Esse webinar oferecerá dicas e truques para garantir que o front-end digital 
Fiery atenda às necessidades da sua empresa da melhor forma possível. 
Abordaremos quatro áreas, incluindo as melhores práticas de cor, automação, 
integração e usabilidade para ambientes de impressão a jato de tinta.

13 de setembro – Como verificar o equilíbrio de cinza com o G7
Muitas pessoas veem o método G7 como algo que somente é usado nos EUA ou 
até mesmo como uma alternativa ao FOGRA ou GRACoL. Esse webinar vai explicar 
por que o método G7 é reconhecido no mundo todo e como ele melhora a cor e os 
resultados de impressão junto com outras especificações de cor, além de disponibilizar 
um método que gera facilmente um gamut completo para sua impressora.

Mais informações em breve...
Fique atento aos nossos convites por e-mail e inclua a página do Calendário 
de webinars da EFI www.efi.com/webinars em seus favoritos para receber um 
resumo de todas as sessões disponíveis.

Confira a ampla biblioteca de webinars gravados
Vários tópicos foram abordados anteriormente e bastante conhecimento espera 
por você em http://webinar.efi.com/wof/wf.

Essa biblioteca de webinars gravados começa com os fundamentos do gerenciamento 
de cores e aborda ainda a otimização de cores, a linearização e a criação de perfis. 
Sessões sobre como trabalhar com cores especiais e preparar arquivos para 
a impressão jato de tinta especializada são bem detalhadas para oferecer informações 
valiosas que ajudam sua empresa a produzir resultados ainda melhores.

Não achou o que você estava procurando?
Você está procurando por um webinar sobre um assunto que ainda não 
abordamos? Entre em contato conosco: http://webinar.efi.com/wof/wf-topics.
Seu feedback é importante para o planejamento do próximo Webinar World of Fiery.

ASSINE 
A REVISTA SELECT
Faça a assinatura agora em  
resources.efi.com/subscribe-select para estar certo de 
receber a próxima edição on-line. Você receberá um 
e-mail com um link para as páginas Select FlipSnack, 
onde poderá ler outras edições e até mesmo fazer 
o download da revista.

Você encontra a edição mais recente aqui  
resources.efi.com/Select. Queremos ouvir sua opinião. 
Escreva para adriana.puccio@efi.com.

EVENTOSPRÓXIMOS 
EVENTOS
Para consultar uma lista de todos os próximos eventos por 
região, acesse efi.com/about-efi/events/upcoming-events.

LABEL SUMMIT
15 a 18 de maio 
Santiago, Chile

EXPO 2017 GRÁFICA
17 a 20 de maio 
Guadalajara, México

ANDIGRÁFICA
6 a 9 de junho
Bogotá, Colômbia

AICC
7 a 9 de junho
Monterrey, México

FORN&CER
20 a 22 de junho
Santa Gertrudes, Brasil

ACCCSA
27 a 29 de junho
Lima, Peru

SERIGRAFIA
12 a 15 de julho
São Paulo, Brasil
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Localizada em Greenville, a TruColor foi 
uma das primeiras gráficas da Carolina do 
Sul, EUA, a implementar a tecnologia de 
impressão digital de alta qualidade ao instalar, 
em 2009, sua primeira Xerox iGen3. Hoje em 
dia, a TruColor ainda é uma das líderes em 
impressão digital da sua região, e seu objetivo 
é manter-se à frente da curva de tecnologia 
e oferecer constantemente ideias e métodos 
novos para seus clientes.

O gerente geral Cliff Hollingsworth começou 
a trabalhar na empresa em 2011, o que coincidiu 
com a necessidade de substituir a impressora 
digital antiga. “Quando cheguei aqui, um dos 
representantes de vendas me disse ‘Para 
compreender a TruColor, entenda isso — somos 
uma empresa de impressão comercial que 
nasceu como gráfica rápida”, diz Hollingsworth. 
É assim que eles encaram tudo que envolve 
o negócio. Eles nasceram como uma gráfica 

pequena e evoluíram para uma empresa de 
impressão comercial de 3 milhões de dólares 
com um sistema de encadernação completo. 
“É muito raro não conseguirmos fazer milagres 
pelos nossos clientes. As empresas onde trabalhei 
anteriormente nem consideravam fazer algumas 
das coisas que conseguimos fazer aqui.”
Em termos de aceitar uma gama mais ampla de 
serviços, as ambições da empresa foram muito 
além da aquisição de novas impressoras digitais. 

Fluxo de trabalho integrado 
com web-to-print cria 
novas oportunidades
“O fluxo de trabalho abre muitas portas em 
termos de vendas”, diz a TruColor
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Adicionar um fluxo de trabalho mais avançado de 
EFI™ MIS — inclusive web-to-print e uma conexão 
integrada a um front-end digital (DFE) EFI Fiery® — 
era parte do plano de crescimento.
“No passado, o arquivo chegava, alguém fazia 
o download e a análise, orçava os custos 
e encaminhava o arquivo para a pré-impressão. 
Essa é a forma tradicional de gerenciar o que chamo 
de ‘impressão de pilha’”, explica Hollingsworth. 
“A pilha vai de um departamento para outro.”

Como dar um grande passo com a tecnologia 
web‑to‑print
A perspectiva de contar com a tecnologia web-to-
print como parte do fluxo de trabalho MIS em toda 
a empresa seria um grande passo para a TruColor 
eliminar a “impressão de pilha”.
“Eu já conhecia a integração do EFI Digital StoreFront 
com o Fiery, mas minha primeira experiência com 
o PrintSmith Classic foi aqui. Quando atualizamos 
para o StoreFront e o Fiery, eu sabia que também 
deveríamos atualizar para o Vision — o ciclo não estaria 
completo sem ele”, diz Hollingsworth.

O PrintSmith Vision é o componente MIS principal do 
Quick Print Suite da EFI. É uma plataforma de MIS 
flexível para a indústria de impressão e que conta 
com com vários recursos e ferramentas avançadas 
de orçamento, ponto de vendas, gerenciamento de 
contas, gerenciamento de produção, contas a receber 
e análise de vendas, tudo em um aplicativo único 
e fácil de usar baseado em nuvem. Por meio de 
relatórios detalhados, o Suite proporciona análise 
de dados em tempo real, para que os usuários 
possam monitorar e identificar os custos do trabalho 
e a produtividade. Além disso, as atualizações 
em tempo real proporcionam aos usuários uma 
visibilidade total de seus parques gráficos.
As mudanças significativas geradas pela tecnologia 
da EFI praticamente fizeram a diferença do dia 
para a noite na TruColor, com um fluxo de trabalho 
automatizado e mais rápido que permite fazer mais 
milagres do que nunca.
“Graças à integração proporcionada pela EFI, 
recebemos o pedido, imprimimos um tíquete de 
trabalho e o entregamos ao operador digital”, 
de acordo com Hollingsworth. “Praticamente não 
existem processos administrativos”.
O objetivo é tentar eliminar ao máximo possível 
a intervenção manual do processo para simplificar 
toda a operação. Com o fluxo de trabalho de 
tecnologia da EFI na TruColor, o cliente pode fazer 
o pedido pela internet a qualquer hora do dia ou da 
noite e o pedido será encaminhado automaticamente 
pelo sistema com uma ordem de trabalho gerada 
e enviada para o processamento. O arquivo já 
é verificado, e quando chega o momento dos 
operadores processarem os arquivos, eles podem 
encaminhá-los sem se preocupar com problemas.

“Para nós, ‘a força’ que dá impulsio a esse fluxo de 
trabalho é a integração perfeita”, diz Hollingsworth. 
“Não queríamos gastar muito dinheiro em serviços 
da web ou ter que contratar pessoas para escrever 
código e se preocupar em mantê-los. E agora não 
precisamos disso.”

Os benefícios da automação
Hoje em dia, a TruColor está colhendo os frutos 
com o processamento quase ininterrupto de muito 
trabalhos. Ninguém da equipe precisa processar 
e verificar os arquivos porque o sistema faz 
isso automaticamente, agilizando a conclusão 
dos trabalhos e reduzindo o número de 
erros e problemas na impressora. “Essa era 
a expectativa”, diz Hollingsworth. “Qualquer coisa 
abaixo disso seria decepcionante.”

 “Graças à integração proporcionada 
pela EFI, recebemos o pedido, 
imprimimos um tíquete de trabalho 
e o entregamos ao operador 
digital. Praticamente não existem 
processos administrativos”.

Cliff Hollingsworth,
Gerente geral, TruColor

“Agora nós temos a tecnologia web-to-print integrada 
ao MIS, e todos os nossos arquivos de impressão vão 
para um controlador Fiery — todo o nosso backend 
tem produtos EFI”, aponta Hollingsworth. “E esse era 
o plano. Quando descobri que era necessário comprar 
uma nova impressora digital, eu já sabia que queria 
seguir esse caminho e comprar um controlador Fiery.
A empresa está no processo de implementar 
a funcionalidade de pagamento com cartão de 

crédito no Digital StoreFront, o que facilita muito 
o processamento de pedidos. E o que é ainda mais 
importante, faz com que o TruColor seja capaz de 
atender mais clientes. “Acabamos de receber um 
novo cliente para o qual o pagamento com cartões 
de crédito é fundamental. Isso será muito bom”, 
diz Hollingsworth.

“Esse fluxo de trabalho abre muitas portas em 
termos de vendas”, ele acrescenta. “Certos diálogos 
que temos hoje com nossos clientes jamais poderiam 
acontecer no passado. E com a integração, todos os 
problemas de administração são solucionados.”
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EFI VUTEk LX3 Pro Int.

DEIXE-NOS IMPULSIONAR 
SEU SUCESSO

EFI VUTEk FabriVu

UMA INOVAÇÃO REVOLUCIONÁRIA 

NA IMPRESSÃO EM TECIDO

Isso muda tudo. Conquiste o lucrativo mundo da comunicação visual em 

tecido com a tecnologia líder mundial em produtos têxteis de alta qualidade. 

A série de impressoras digitais têxteis EFITM VUTEk® FabriVU oferece imagens 

de alta qualidade com resolução de até 2400 dpi. Até 500m2 por hora. E até 

95% de recirculação de tinta, para uma impressão mais ecológica e com 

baixo TCO. Saiba mais em efi.com 
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