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Há muitas informações nesta edição da revista Select sobre impressão de 
embalagens e etiquetas. As estatísticas de crescimento do mercado são 
incríveis (página 3).

Gostaria de chamar a sua atenção para outro tipo de embalagem que  
está crescendo muito: a embalagem pronta para varejo – da sigla em  
inglês RRP. O Instituto de Pesquisa Smithers Pira International Research 
afirma que a demanda para esse tipo de embalagem já observou um  
aumento de até 70%.

As RRPs foram projetadas para simplificar e reduzir a quantidade de 
embalagem necessária para exibir um determinado produto. Elas consistem 
em uma embalagem externa que, quando aberta, é usada como um display 
de prateleira para os itens embalados contidos em seu interior. Você pode 
projetá-la para melhorar e chamar mais a atenção para o produto.  
A vantagem é que não há necessidade de mover os itens da embalagem  
de um recipiente para outro display. É uma embalagem integrada.

Não subestime também o potencial de conversão de etiquetas.  
A capacidade de simplificar o processo de impressão de etiquetas com  
a tecnologia digital proporciona infinitas oportunidades. Além de reduzir  
o custo e a quantidade de trabalho necessário para imprimir com flexografia, 
por meio de uma tecnologia como a da impressora de banda estreita 
EFI Jetrion (ver o resumo do produto na página 16) é também possível 
imprimir em uma ampla variedade de materiais e aplicar tinta branca em 
uma única passada. Com essa opção, você pode oferecer e/ou produzir 
designs mais criativos.

Esta edição da Select também apresenta a nova impressora Reggiani 
Flexy, que possibilita entrar no mercado de têxteis com tecnologia simples, 
mas proporciona resultados semelhantes aos de 
equipamentos mais avançados.  
Consulte a página 23.

Como sempre, encontre dicas  
e truques na página 12 e histórias  
de profissionais da área nas  
páginas seguintes.

Gosto de ler os comentários dos leitores 
sobre a Select e aprecio as sugestões para 
temas futuros. Entre em contato comigo 
pelo e-mail adriana.puccio@efi.com.
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RECURSOS 
EDITORIAISEstatísticas que não 

podem ser ignoradas
As previsões para o mercado de embalagens são um 
convite para o crescimento

De acordo com o Smithers Pira, o mercado total de impressão 
digital de embalagens e etiquetas crescerá a uma taxa de 
20% por ano até 2024. Isso significa que o mercado total terá 
crescido até 225% em 2024, em comparação a 2013.
No entanto, não precisamos olhar tão longe. As estatísticas do 
mercado atual são igualmente impressionantes. Atualmente, 
o mercado de embalagens e etiquetas representa 40% no 
mercado global de impressão. E a impressão de etiquetas 
crescerá a uma taxa de 4,7% até 2018.

Seguindo o comportamento do consumidor
Embora os setores de embalagem e impressão de etiquetas sejam 
historicamente robustos, o comportamento do consumidor tem 
desempenhado um papel importante no aumento da taxa de 
crescimento. Com mais decisões de compras sendo tomadas 
por dispositivos móveis, os designers tiveram que criar novas 
estratégias para atrair a atenção dos consumidores. A preferência 
do consumidor pela satisfação instantânea se traduz no PDV 
(ponto de venda). Os displays e as embalagens devem ser 
estonteantes. Além disso, compras on-line exigem recipientes 
externos mais atraentes e mais caixas de transporte.
As inovações mais recentes em impressão digital 
proporcionaram impressões personalizadas e customizadas, 
oferecendo aos profissionais de marketing novas opções para 
atrair a atenção do consumidor. Além disso, a tecnologia digital 
facilita e torna mais rentável a criação de tiragens menores, 
disponibilizando mais incentivos aos profissionais de marketing.
A capacidade de imprimir em substratos recicláveis é outra 
vantagem do mercado de embalagens. O Smithers Pira também 
afirma que 25% dos homens e 35% das mulheres dizem que 
suas escolhas de compra foram influenciadas pela capacidade de 
reciclagem da embalagem.

Embalagem inteligente
A embalagem inteligente é uma tendência fundamental de 
varejo e promoção de marca relacionada aos recursos da 
embalagem que vão além de uma caixa atraente. As embalagens 
inteligentes proporcionam funcionalidades como o controle 
de umidade. A embalagem inteligente disponibiliza o status do 
produto ou outras informações ao consumidor.
A empresa de pesquisa B2B Markets and Markets prevê que  
o mercado global de embalagens inteligentes atinja 39,7 bilhões 
de dólares, crescendo a uma taxa anual composta de 4,8% 
de 2014 a 2020, bem acima do crescimento total de demanda 
por embalagens.

A vantagem digital
De acordo com a revista Packaging World e o estudo da Cal Poly 
de 2014, Emerging Technologies for Packaging Innovation,  
as empresas de embalagens identificaram a economia de custo 
como a principal vantagem da impressão digital: 49% estão 
interessadas na redução de custos de pequenas tiragens,  
37% querem chegar mais rapidamente ao mercado e 29% 
desejam reduzir o inventário de embalagens.
A tecnologia de impressão digital também permite mais variações 
de embalagens, como novos formatos, novos materiais,  
mais cores e tiragens menores e diferenciadas.
O Smithers Pira prevê que as embalagens analógicas cresçam 
28% no período de 2008 a 2018, enquanto todos os materiais 
produzidos digitalmente aumentarão 375% no mesmo período, 
alcançando 15,3 bilhões de dólares até 2018.
As oportunidades são inegáveis. Chegou a hora de migrar para 
a impressão de embalagens e etiquetas. Fique à frente da curva. 
Não espere seus concorrentes conquistarem o mercado.
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A Béflex Zrt., localizada em Budapeste, 
Hungria, oferece soluções para atender 
às necessidades de sinalização interna 
e externa de bancos, empresas de 
telecomunicação e cadeias de varejo 
em toda a Europa. A Béflex também 
atende às empresas de bens de consumo 
dinâmicas (FMCG) com caixas dobráveis  

e displays de produtos. Os clientes 
incluem marcas de alto perfil, como 
SPAR, Rossmann, Meteor CEE, TCC, 
Nestlé, Mars, SC Johnson e muitas outras.
A empresa de 26 anos, de propriedade 
familiar, vem registrando um crescimento 
contínuo desde sua criação. O segredo 
para o sucesso, diz o CEO László Bárán,  

O segredo do 
sucesso de 
empresários 
no setor de 
impressão
Tecnologia de ponta, equipe altamente 
qualificada e resposta imediata às 
tendências de mercado
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é o “desenvolvimento contínuo.  
Isso significa investir continuamente em 
tecnologia de ponta e manter sua equipe 
treinada para responder imediatamente 
às mudanças do mercado”.

O fascinante mercado de embalagens
Há cerca de cinco anos, László Bárán 
observou um aumento na demanda por 
embalagens. “O setor de embalagens e de 
displays de papelão estava se expandindo 
rapidamente”, ele diz. “À medida que  
a demanda por displays começou a crescer, 
decidimos comprar uma impressora plana. 
Queríamos ter uma máquina rápida, de alta 
qualidade e flexível. Foi quando compramos 
o nosso primeiro sistema EFI”.
László Bárán também apresentou planos 
para formar uma divisão de embalagens 
com uma equipe exclusiva para lidar 
com o aumento da demanda nesse setor. 
“Expandimos o nosso portfólio com essa 
nova impressora. Nossos clientes ficaram 
satisfeitos e conseguimos atrair novos 
consumidores, portanto cumprimos os 
nossos objetivos”.

Tecnologia de ponta
À medida que a demanda continuava 
crescendo, László Bárán investiu em uma 
VUTEk® LX3 Pro. “A máquina é ainda mais 
rápida e oferece uma opção híbrida da 
qual nós gostamos muito”, ele diz. “Essa 
flexibilidade se adapta à nossa produção.”
O recurso é importante para a Béflex, 
pois os clientes esperam flexibilidade em 
termos de capacidade e prazo de entrega. 
“Neste setor não é uma surpresa, uma 
vez que nossos projetos geralmente são 
usados para campanhas de marketing”, diz 
Bárán. “Os prazos são cruciais. Os clientes 
esperam receber alta qualidade a um preço 
baixo. Por isso, otimizamos nossa produção 
para disponibilizar exatamente o que  
o setor e os nossos clientes precisam.”
László Bárán diz que ele e sua equipe 
desenvolveram uma parceria estreita, 
profissional e de apoio mútuo com a EFI. 
“Fomos os primeiros na Europa a comprar 
a VUTEk LX3 Pro em 2016, e neste ano 
fomos novamente os primeiros a comprar 
a VUTEk 5r na Europa. Acreditamos 
que essas máquinas nos ajudarão a dar 
continuidade ao que fazemos há alguns 
anos: oferecer alta qualidade a preços 
razoáveis com produção eficiente”.
A impressora rolo-a-rolo de 5 metros  
EFI VUTEk 5r foi instalada no local  
e começou a funcionar em um dia  
e meio. Com capacidade de impressão 
de 455 m2 por hora, atinge qualidade de 
1.200 dpi. A impressora usa tecnologia UV 
LED, oferecendo à Béflex a capacidade 
de imprimir em uma maior variedade de 
substratos, reduzindo custos e diminuindo 
o impacto ambiental.
“Atualmente, é a impressora mais moderna 
do mercado. Ela imprime muito mais 
rapidamente e com melhor qualidade 
de imagem do que a nossa impressora 
anterior de 5 metros de largura. Tudo isso  
usando metade da tinta e da energia. 
Nossos operadores receberam treinamento 
no centro de treinamento da EFI em 
Bruxelas e agora eles mesmos podem fazer 
a manutenção das máquinas. Uma parceria 
real foi firmada entre nós. Acredito que 
temos uma vantagem tecnológica de cinco 
anos em relação a outras empresas que 
usam máquinas diferentes. E isso significa 
uma enorme vantagem competitiva no 
mercado europeu”, enfatiza László Bárán.

Equipe altamente qualificada
Motivada pelo crescimento e a dinâmica 
do ambiente de negócios, a Béflex 
implementou em 2012 uma estrutura de 
melhores práticas, dando origem  
a processos controlados, mas preservando 

“Os prazos são cruciais.  
Os clientes esperam 
receber alta qualidade  
a um preço baixo. Por isso,  
otimizamos nossa produção 
para disponibilizar 
exatamente o que o setor  
e os nossos clientes precisam.”

László Bárán, CEO, Béflex Zrt.

a criatividade dos funcionários e a flexibilidade de um 
negócio familiar, que László Bárán acredita ser inestimável.
Sua visão se estende além das fronteiras da Hungria, e ele 
considera a Béflex uma empresa europeia, com o objetivo de 
atender completamente e com profissionalismo os clientes 
nacionais e de toda a Europa.
“Para nós, o conhecimento é o bem mais valioso”, ele 
diz. “Nossa equipe profissional, bem treinada e talentosa 
desenvolve as soluções mais otimizadas e com o maior  
custo/benefício para nossos clientes. Eles fazem isso usando 
26 anos de conhecimento técnico de mercado e tecnologia de 
ponta com um histórico de produção de alcance total.  
Nossos produtos são disponibilizados em toda a Europa 
prontos para o uso em diferentes escalas, com os menores 
prazos de implementação”. A empresa de 120 funcionários atua 
com um departamento atualizado de TI, finanças e controle.
“Em 2016, nossas receitas atingiram cerca de 9 milhões de 
euros, com um índice de 35% proveniente de exportações. 
Nossa equipe de design é composta por designers e operadores 
gráficos com grande experiência profissional. Eles auxiliam os 
nossos clientes com design gráfico em 2D e designs espaciais  
e de formas em 3D”, explica László Bárán.
A capacidade de fabricação da Béflex compreende 7000 
metros quadrados e se concentra em quatro principais linhas 
de produtos: impressão digital de alta qualidade, produtos de 
sinalização, fabricação de displays e, como destaque neste 
ano, a linha de mobiliário e exibição permanente.
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Fluxos de trabalho 
inteligentes  
e rentáveis
Soluções para todos os tipos e tamanhos  
de produção de embalagens

A embalagem é uma das aplicações de impressão 
que mais crescem atualmente. Como os proprietários 
de marcas continuam variando cada vez mais as 
embalagens e diminuindo os volumes de tiragem por 
trabalho, os convertedores estão correndo atrás não 
apenas para acompanhar esse ritmo, mas também para 
gerar mudanças empresariais capazes de proporcionar 
um crescimento lucrativo.

Devido à pressão de custo e aos prazos cada vez mais 
apertados, não há mais tempo para os funcionários 
procurarem os melhores materiais, layouts, rotas de 
produção e planejamentos para cada trabalho.  
Com quantidades variáveis de cada SKU e o mix 
sofrendo mudanças até o início da produção, o que 
eles podem combinar e como podem fazer isso para 
obter as melhores eficiências? Como eles priorizam  
o trabalho e por onde começam?

Os fornecedores de embalagens e etiquetas precisam 
ficar à frente da curva e alinhar os processos de produção 
de forma ativa e inteligente para conseguirem superar 
essas dificuldades com precisão, rapidez e rentabilidade. 
Independentemente da sua situação, é imprescindível 
simplificar os fluxos de trabalho, colaborar rapidamente  
e concentrar-se o tempo todo na lucratividade.

As soluções de software de produtividade da EFI e sua 
equipe de especialistas ajudam a fazer essa transição.  
E há uma solução para empresas de todos os portes que 
atende a qualquer tipo de especialidade do mercado.

EFI PACKAGING SUITE: UM FLUXO DE TRABALHO 

MODULAR DE PONTA A PONTA E COM BASE EM 

ERP PARA CONVERTEDORES DE ETIQUETAS  

E EMBALAGENS. 

• Simplifica o fluxo de trabalho de ponta a 

ponta para reduzir intervenções manuais, 

aumentar a precisão, automatizar 

operações complexas e proporcionar 

resultados diferenciados e rentáveis.

• Minimiza riscos comerciais ao permitir 

que funcionários menos qualificados 

trabalhem com a mesma consistência, 

precisão e potencial de ganhos de 

funcionários experientes

ENFOQUE NA CONVERSÃO DE EMBALAGENS  

E ETIQUETAS COM O SOFTWARE DE MIS/ERP 

EFI RADIUS

• Proporciona uma abordagem altamente 

proativa à gestão de negócios por meio 

de coleta e integração precisas e em 

tempo hábil das informações e dos 

processos de toda a empresa.

• Oferece um ecossistema único e de 

ponta a ponta de negócios e produção 

para empresas com uma única instalação 

ou empresas multinacionais com vários 

idiomas, moedas, escritórios e fábricas.

1

2

“Conseguimos substituir vários 
sistemas de gerenciamento, 

operação, orçamento e inventário. 
O Packaging Suite faz e integra 

tudo isso.”

Jason Schmedding, Consultor de equipe de 
orçamento, planejamento e programação, 

TC Transcontinental, Montreal, Canadá
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ORÇAMENTOS INTELIGENTES E DINÂMICOS 

COM O EFI IQUOTE

• Aumenta o potencial de receita ao 

processar mais orçamentos e planos de 

trabalho em menos tempo

• Minimiza os riscos comerciais ao 

permitir que funcionários menos 

qualificados produzam orçamentos  

e planos de trabalho

AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS ON-LINE  

COM O EFI DIGITAL STOREFRONT

• Reduz erros no processo de gerenciamento 

de pedidos ao garantir que as ordens 

cheguem com especificações detalhadas 

e que as informações de rastreio de envio 

possam ser comunicadas ao comprador

• Permite uma experiência on-line 

personalizada para cada cliente,  

garantindo que seus requisitos  

e produtos exclusivos estejam  

disponíveis, aumentando as vendas  

e reduzindo a frustração

LAYOUT E PLANEJAMENTO SUPERIORES  

COM O EFI METRIX

• Elimina erros e reduz o tempo 

de trabalho de pré-impressão ao 

automatizar a produção do layout 

usando dados da fábrica  

e do equipamento

• Reduz custos e aumenta os lucros 

ao otimizar os layouts e comparar 

milhares de variações, garantindo  

a utilização eficiente e o mínimo  

de desperdício

PLANEJAMENTO GLOBAL DE RECURSOS  

COM O EFI PRINTFLOW

• Aumenta seu potencial de lucro  

ao planejar automaticamente  

o cronograma de produção que mais 

aumenta a rentabilidade da produção

• Diminui os tempos de configuração, 

melhora a utilização da capacidade, 

otimiza operações de substituição  

e elimina turnos ineficientes de  

horas extras

CAMPANHAS DE MARKETING MULTICANAL 

DINÂMICAS COM O EFI DIRECTSMILE

• Melhore a interação do cliente com 

o produto ao adicionar elementos 

altamente interativos às etiquetas, 

como códigos QR.

• Ofereça uma experiência on-line que 

permita o rastreio do produto e melhor 

interação digital com a marca

• Crie páginas de destino para produtos 

e ativos de forma rápida e fácil com  

um conjunto de ferramentas simples  

e eficiente

O EFI AUTO-COUNT 4D É A NOVA GERAÇÃO 

DE INTELIGÊNCIA DE PRODUÇÃO DE CHÃO DE 

FÁBRICA, COLETANDO AUTOMATICAMENTE 

DADOS DE PRODUÇÃO PRECISOS  

E ATUALIZADOS A CADA MINUTO

• Melhore o processo de comunicação 

do trabalho, da produção ao 

atendimento ao cliente

• Aumente a produtividade  

dos operadores

• Obtenha um registro de produção 

claro por meio de relatórios

• Diminua o desperdício e aumente  

a produtividade

3
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“Um funcionário 
novo achou  
o software Metrix 
tão intuitivo que se 
tornou um membro 
altamente produtivo 
da equipe em  
uma semana.”

Kurt McClosky,  
Indexx Printing

“Nossa eficiência 
operacional 
aumentou em 8 
pontos percentuais, 
de 52 para 60%. 
Impressionante! 
Cada 10 pontos nos 
garante cerca de 
US$ 3 milhões de 
capacidade aberta”.

Thomas Dahbura, 
Presidente, Hub Labels

“A interface de fácil utilização do Auto-Count e as visualizações em tempo 
real de cada fábrica melhoram a integridade dos dados. A descentralização da 
coleta e da análise de dados do chão de fábrica reduz o tempo de inatividade 
da produção e mantém nossas fábricas em funcionamento, mesmo quando  
a solução Radius ERP está off-line. Isso é essencial para o nosso negócio.”

Scott Zemski, VP financeiro da CL&D
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DEIXE-NOS IMPULSIONAR 
SEU SUCESSO
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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 ProduçãoPre-produção Relatórios

Uma interface  
que aumenta  
a produtividade
Fiery Command WorkStation 6

Para alcançar a máxima produtividade,  
os parques gráficos precisam de flexibilidade 
para acessar os trabalhos, as ferramentas  
e as configurações com rapidez e facilidade,  
de uma forma que atenda às suas necessidades. 
A nova Fiery® Command WorkStation® 6 
proporciona esse nível de flexibilidade.

A interface de gerenciamento de trabalhos para 
dispositivos de folhas avulsas Fiery Driven™ 
oferece uma experiência mais envolvente  
e intuitiva, agilizando o controle dos trabalhos 
de impressão, o acesso às ferramentas Fiery 
e a obtenção de informações das operações. 
Os usuários podem preparar trabalhos para 
impressão de forma mais rápida e eficiente.

MAIS INTUITIVA E FÁCIL DE USAR
A nova e atrativa interface é mais intuitiva para 
usuários novatos e experientes, oferecendo uma 
experiência consistente em todas as aplicações 
com acesso mais rápido a todas as ferramentas 
Fiery, diretamente da Command WorkStation.

MANEIRAS MAIS EFICIENTES  
E PRODUTIVAS DE GERENCIAR  
E PREPARAR TRABALHOS
Encontre os trabalhos com mais rapidez 
criando listas e usando as funções flexíveis 
de pesquisa e filtro. A Command WorkStation 6  
também oferece acesso mais rápido às 
ferramentas ao eliminar a necessidade de abrir 
outras janelas para realizar tarefas comuns.

Além disso, os novos recursos das soluções 
de preparo oferecem formas mais rápidas de 
imprimir trabalhos complexos.
• O Fiery Impose simplifica a criação de 

layouts de imposição e a configuração da 
automação, permitindo aos usuários criar 
novos modelos de layout e automatizar a 
imposição de trabalhos com mais facilidade.

• O Fiery JobMaster proporciona mais 
controle sobre as edições de última 
hora, sem a necessidade de recorrer aos 
designers para modificar o conteúdo.

OS GERENTES DE PRODUÇÃO TAMBÉM 
TÊM MAIS FERRAMENTAS PARA FAZER 
SEU TRABALHO
Os gerentes podem ser mais eficientes  
e proativos no gerenciamento de um parque 
gráfico com melhor visibilidade das principais 
estatísticas de produção.
• Veja o desempenho da impressora ao longo 

da última semana com resumos diários.
• Tenha um melhor controle operacional dos 

vários dispositivos com uma visão geral 
rápida de todos os servidores Fiery usando 
a visualização inicial.

• Reduza o tempo de inatividade verificando 
se o software Fiery está atualizado e se 
tem as correções mais recentes com as 
atualizações do Fiery.

PREPARAÇÃO PARA O FUTURO
À medida que a sua empresa se expande, 
novas versões da Command WorkStation 6  
disponibilizarão uma interface unificada 
para gerenciar todos os dispositivos Fiery 
Driven, inclusive impressoras de grandes  
e supergrandes formatos, jato de tinta de alta 
velocidade e impressoras para têxteis,  
além de oferecer ferramentas para gerenciar 
com eficiência todos os trabalhos  
e dispositivos em um parque gráfico.

FÁCIL TRANSIÇÃO DA VERSÃO 5
Um processo de atualização fácil e rápido  
que proporciona novos benefícios aos clientes 
instantaneamente, pois o processo de atualização 
mantém as configurações de produção.

Um tour guiado pela nova interface demora 
menos de 5 minutos.

COMECE A AUMENTAR SUA EFICIÊNCIA 
AGORA MESMO
Faça o download da versão 6 da Fiery  
Command WorkStation e obtenha mais 
informações em www.efi.com/pt-br/products/
fiery-servers-and-software/fiery-command-
workstation/fiery-command-workstation/
overview/.
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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 ProduçãoPre-produção Relatórios
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Readaptado da “Print21 Magazine Austrália”, de maio-junho de 2017, 
“Inteligência empresarial”, uma entrevista com Patrick Howard

Há oportunidades para todas as empresas de impressão 
expandirem seu alcance para além da carteira de clientes atual. 
Isso significa diversificar os portfólios com grandes formatos, 
embalagens e etiquetas, têxteis, serviços de marketing ou 
qualquer outra aplicação.

Mas para aproveitar esses mercados, diz Nick Benkovich,  
diretor sênior da EFI e responsável pelo gerenciamento do portfólio 
de produtos da área Software de Produtividade, as empresas de 
impressão precisam de um novo nível de inteligência empresarial. 
Desde seus dias em Sydney, Austrália, quando administrava sua 
própria loja de softwares, a Graphic Knowledge, até seus trabalhos 
com a Creo Products e a Kodak em Vancouver, ele acompanhou  
o desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de informação 
e de softwares de produção nesse mercado. Agora com a EFI,  

Rentabilidade na era 
da diversificação
Nick Benkovich explica o poder dos dados 
para as empresas de impressão atuais
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ele identifica uma necessidade geral para empresas de impressão 
agregarem fluxos de dados diferentes em uma imagem coerente.

Nick Benkovich explica o poder dos dados na era da diversificação...

Definindo o desafio
Peça para empresas de impressão informarem os dez clientes com maiores 
receitas e elas lhe dirão. Peça para elas informarem os dez clientes mais 
lucrativos e elas dirão apenas seis. Pergunte se elas sabem quais linhas de 
produtos são mais lucrativas. Provavelmente elas não têm ideia.

Quando há um mix de produtos, do offset ao digital, de grandes formatos 
às etiquetas, ter dados transparentes é essencial para rastrear os 
objetivos de negócios e poder tomar decisões.

É o momento da revelação. As empresas precisam saber quais impressões 
e produtos estão sendo produzidos com eficiência e lucratividade.  
Como os dados nunca devem ser inseridos duas vezes, pois não há dados 
supérfluos em diferentes partes do sistema, as empresas de impressão 
podem aproveitar a diversificação.

Alcançando um novo nível de inteligência empresarial
Recentemente, perguntei a um de nossos clientes quantas tiragens eram 
orçadas, e a resposta foi “menos de 30%”. A forma de trabalho é a seguinte: 
você faz um orçamento e ganha o trabalho, começa a planejá-lo, mas alguns 
ajustes ainda devem ser feitos. Em seguida, a impressora quebra.  
Agora você precisa usar outra impressora.

O orçamento serve para você ganhar o trabalho, não para produzi-lo.  
No entanto, se 70% dos seus trabalhos saem do orçamento para a produção 
real, você saberia dizer se ainda está ganhando dinheiro? Como você 
compara o orçamento com o plano? Há três partes nessa equação: 
o orçamento, o plano e a produção real. Você deve medir essas três 
partes para verificar a rentabilidade desses trabalhos. Para obter essas 
informações, as empresas precisam de inteligência empresarial em um 
nível nunca exigido antes. Elas precisam conhecer os números brutos  
na combinação de lucros. Por exemplo, um representante sai de férias  
e outro assume o lugar. Se uma impressora parar de funcionar em 6% do 
tempo com um operador e menos tempo com outro, você sabe dizer se  
o problema é a impressora ou o operador? Como você mede o sucesso  
e a lucratividade enquanto produz seus trabalhos de forma eficiente?

A inteligência empresarial foi corretamente implementada no setor de 
embalagens há alguns anos, mas a tendência agora é que as empresas de 
impressão comercial a usem para obter relatórios comerciais em tempo 
real e dados sobre a origem dos pedidos, por região e por tamanho.

Um cliente da EFI melhorou seus negócios em 8% em um ano após 
instalar o EFI Productivity Suite, uma solução de ponta a ponta em  
que a inteligência empresarial é um dos principais componentes e,  
integrada ao MIS, proporciona análise de dados em tempo real.

Você não obtém essa melhoria de outras formas. Praticamente nada que 
você faça trará esse tipo de retorno.

Ouvir os clientes
O desenvolvimento do Productivity Suite foi como dar um 
passo atrás, colocar-se no lugar de uma empresa de impressão 
comercial ou de embalagens e perguntar: que problema estou 
tentando resolver? Quem me ajudará a resolver os problemas 
de planejamento, coleta de dados, orçamento ou cobrança?

Para nós, foi como perguntar o que essas pessoas fazem,  
que tipos de problemas elas têm e como podemos usar nossa 
tecnologia para ajudá-las a resolver esses problemas.

Passo cerca de 50% do meu tempo viajando. Conheço muitas 
empresas de impressão em diferentes mercados. Como atuamos 
no mundo todo, observamos milhares de empresas com vários 
desafios. As empresas de impressão devem se tornar prestadoras 
de serviços. Elas precisam diversificar suas habilidades, e o nosso 
objetivo é disponibilizar soluções para ajudá-las a fazer isso.

Nós fornecemos ferramentas que permitem às empresas 
diversificar para abrir novas oportunidades de negócios.  
Em alguns casos, as receitas podem permanecer as mesmas, 
mas os lucros aumentam.

Acesse http://inkjet.efi.com/business-intelligence para ler  
a entrevista completa (em inglês).
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DICAS  
E 

TRUQUES

A VANTAGEM DO 
SERVIDOR FIERY
Recursos melhores para obter as melhores cores

Existem muitas maneiras de oferecer aos seus clientes as imagens de 
alta qualidade e cores excepcionais que eles desejam. Os produtos e as 
ferramentas Fiery® oferecem vários recursos para fazer exatamente isso. 
Saiba como usar bibliotecas de cores, pacotes de teste e dispositivos de 
medição para produzir cores excelentes e consistentes.

Acesse efi.com/fierycolor para encontrar 
todos os downloads mencionados abaixo.

CARREGUE BIBLIOTECAS EM SEUS 
SERVIDORES FIERY APROVADOS  
PELA PANTONE
Faça o download de várias bibliotecas de 
cores PANTONE® para o seu servidor Fiery 
hoje mesmo (não aplicável ao Fiery XF ou 
Fiery eXpress). Independentemente do 
software de design que você usa, carregue as 
bibliotecas mais recentes no servidor Fiery 
para garantir a reprodução consistente das 

cores de uma marca em todos os trabalhos.
É fácil produzir cores PANTONE com o seu servidor Fiery.  
Apenas siga as etapas neste guia: “Servidores Fiery aprovados pela 
PANTONE” que você encontra em www.efi.com/pt-br/products/
fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-and-
imaging/overview/ (Bibliotecas Pantone).

IMPRIMA UMA SELEÇÃO DE TESTES PARA GARANTIR 
CORES PERFEITAS
Os servidores Fiery externos com APPE, o Adobe® PDF Print Engine, 
imprimem perfeitamente os arquivos de teste do pacote Altona 
Test Suite versão “Technical 2”, do Ghent Workgroup PDF/X-4  
e outros testes desenvolvidos pela VIGC. Mostre como você pode 
imprimir perfeitamente uma série de testes padrão do setor para 
alcançar as cores mais precisas com o servidor Fiery.

Ghent PDF Output Suite
O Ghent Workgroup (GWG) produz especificações que há muito 
tempo são o padrão para trocar documentos PDF.

O mais novo Ghent PDF Output Suite 5.0 oferece suporte  
à versão mais recente das especificações e dos testes do GWG 
para atender aos desafios específicos de gerenciamento de 
cores com arquivos digitais. O pacote é totalmente compatível 
com as versões mais novas do EFI Fiery proServer e do Fiery XF 
para grandes formatos, além do Fiery FS100 Pro, FS150 Pro  
e FS200 proServers para dispositivos de folhas avulsas.

Acesse o site do Ghent Workgroup (www.gwg.org) para fazer  
o download do pacote de testes e das instruções para alcançar 
os melhores resultados do Ghent PDF Output Suite 5.0.

12

http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/downloads/pantone-library/
http://www.efi.com/library/efi/documents/462/efi_fiery_pantone_approved_ds_en_us.pdf
http://www.gwg.org/workflow-tools/test-suites/ghent-output-suite/


Outdoor concerts, colourful 
parades, fireworks and activities 
for the whole family!
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Edition

Experience the Festival at sites throughout the city!

This year marks the 42nd 

edition of the Annual 

Tulip Festival taking place 

22nd April through 4th 

May. The Festival is a 

celebration of Spring, with 

over one million tulips 

blooming in public spaces 

across the city. The annual 

event is typically attended 

by over 500,000 people.

Tulip
Annual
42nd

Music performances: 4th May starting at 2 p.m

Festival

Altona Test Suite 2
O Altona Test Suite é uma ferramenta de referência do setor. Ele foi desenvolvido 
especificamente para testar dispositivos de produção digital em relação à compatibilidade 
com PDF/X-4 e à precisão de cores em todos os módulos de software e hardware usados 
em um fluxo de trabalho de PDF composto. Os servidores Fiery com base no FS100 Pro  
e nos modelos mais recentes são totalmente compatíveis com o PDF/X-4.

O Altona Test Suite permite que você teste seu fluxo de trabalho de pré-impressão  
e impressão digital.

PDF perfeito
A VIGC é uma organização internacional que desenvolveu a PDF RIP Audit para 
determinar quais sistemas podem renderizar trabalhos de impressão de forma correta 
e consistente. O Fiery FS100 Pro e os modelos mais recentes conseguem renderizar 
todos os trabalhos de impressão exatamente como esperado, ganhando o selo de 
"Perfeito" emitido pela VIGC.

A amostra Perfect Pass VIGC do servidor Fiery permite testar a renderização perfeita 
de transparências, sobre-impressões e espaços de cores mistas.

Acesse www.efi.com/pt-br/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/
fiery-color-and-imaging/overview/ para ver mais informações sobre como obter cores 
perfeitas do seu servidor Fiery.

MEÇA SEUS RESULTADOS COM OS ESPECTROFOTÔMETROS DA EFI
Quando sua reputação é baseada nos bons resultados disponibilizados em cada 
trabalho, é necessário ter ferramentas que meçam as suas cores de forma precisa  
e rápida. Organizações profissionais de impressão a cores contam com calibrações  
e perfis de cores que usam medições feitas por um espectrofotômetro.

Espectrofotômetro EFI ES-6000
O espectrofotômetro de digitalização 
conectado à rede EFI™ ES-6000 aumenta  
a precisão e simplifica o processo de criação 
do perfil da impressora. Ele reduz o tempo  
e os esforços necessários para gerenciar  
as cores de vários sistemas de impressão  
e consegue ler uma única página de amostra 
de cor com velocidade 20% superior em 
relação ao EFI ES-2000.

Para concluir tarefas de gerenciamento 
de cores em vários sistemas de impressão 
ou em muitos tipos de mídia, é essencial 
ter um espectrofotômetro de digitalização. Porém, a maioria 
dos instrumentos atuais não fornece a maior eficácia nos casos 
em que há necessidade de compartilhar o dispositivo entre 
diversos usuários. Ao conectar o espectrofotômetro à LAN,  
vários operadores podem compartilhar o mesmo espectrofotômetro 
para manter a qualidade das cores em diversos sistemas de 
impressão simultaneamente.

Espectrofotômetro EFI ES-2000
O espectrofotômetro EFI ES-2000 é um dispositivo de medição 
portátil que ajuda a obter cores sempre previsíveis em cada trabalho. 
O ES-2000 se conecta aos servidores Fiery com apenas um cabo USB e calibra 
rapidamente os dispositivos de saída, produzindo resultados rápidos e precisos.

Todos os downloads podem ser encontrados on-line. Acesse www.efi.com/pt-br/products/
fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-and-imaging/overview/.
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Com a expansão da capacidade na sala de impressão  
e o consequente aumento no número de trabalhos, a Druckhaus 
Leupelt (localizada em Handewitt, próximo a Flensburg, 
Alemanha) precisou dar um novo rumo à empresa. A base 
técnica para a mudança foi a instalação do sistema EFI Lector* 
MIS. Com o EFI Digital StoreFront, uma loja com ambiente 
digital foi instalada para aumentar a retenção de clientes.

É impressionante o quanto a Druckhaus Leupelt conquistou em 
apenas dois anos. Em 2016, a Heidelberg Speedmaster XL 75-10 P 
foi colocada em operação, seguido pela fase seguinte de expansão 
em março de 2017, que teve a introdução de outra XL-75 de 
cinco cores. Isso fez com que os proprietários Franziska e Ulrich 
Leupelt, assim como toda a equipe, se mantivessem ocupados.
Com esses investimentos, a empresa de impressão comercial 
tradicional pretende se reposicionar no mercado. “Nosso objetivo 
é continuar atendendo nossos principais clientes de impressão 
comercial, que valorizam a produção individualizada e de alta 
qualidade. Além disso, criamos uma nova área para trabalhar 
com embalagens. Atualmente, atuamos predominantemente no 
mercado de tabaco e devemos nos aproximar de outros setores 
nos próximos anos”, explica o diretor administrativo. 

A paixão é o nosso diferencial
No entanto, apesar da reorientação, há aspectos que a Ulrich 
Leupelt não quer mudar, como a filosofia da empresa,  
resumida na frase “a paixão é o nosso diferencial”. Para Druckhaus 
Leupelt, isso é muito mais do que apenas um slogan comercial.  

Druckhaus Leupelt: 
uma estratégia clara 
para o crescimento

*Software não comercializado na América Latina. Fale com um 
de nossos representantes e conheça as soluções EFI disponíveis 
no Brasil.

Por meio de uma hierarquia plana, os funcionários foram 
agrupados em uma equipe que está disposta a empregar todo 
o seu conhecimento e todas as suas habilidades em prol do 
cliente, independentemente do tamanho do trabalho. “Tudo o que 
produzimos são ferramentas para o sucesso de nossos clientes.  
É um momento de pura satisfação para nós quando eles podem se 
apresentar melhor em seu ambiente de mercado. Essa é a parte 
principal da nossa história de sucesso”, diz o empreendedor,  
já que qualquer pessoa pode comprar a tecnologia.

Estávamos forçando os nossos limites com o sistema MIS antigo
Com a expansão das capacidades e a tendência de diminuição 
no número de cópias, ficou claro que a empresa também 
precisava adotar uma nova abordagem organizacional.  
“Hoje em dia, enfrentamos os desafios da impressão on-line e, 
ao mesmo tempo, temos que lidar com mais e mais pedidos em 
intervalos de tempo cada vez mais curtos. Com o sistema MIS 
antigo, nós simplesmente chegamos ao nosso limite”, diz Ulrich 
Leupelt. Um dos pontos criticados é que a antiga loja virtual não 
estava equipada com um editor adequado. Esse era um requisito 
claramente exigido pelo mercado, já que muitos clientes querem 
combinar a produção central com uma cadeia de logística 
funcional e de âmbito nacional.
O esforço para expandir a loja virtual com um editor adequado 
não se compara com a aquisição da loja EFI Digital StoreFront, 
que conta com uma plataforma estável, é equipada com um 
editor na Web de eficácia comprovada e controla a conexão 
com fornecedores de serviços de logística. Ao mesmo tempo,  
a empresa estabeleceu o objetivo de melhorar os cálculos,  
usar uma tabela de planejamento para aumentar a transparência 
em toda a empresa e integrar a loja virtual ao sistema MIS.  
Com o EFI Lector, encontramos um sistema que atende aos 
requisitos da empresa muito bem. “Devido à sua estrutura 
lógica, o EFI Lector se adapta perfeitamente às nossas 
necessidades porque nos permite controlar e gerenciar os 
processos e a produção com eficiência”, enfatiza Ulrich Leupelt.

Desafiando os serviços de impressão on-line com a a ‘loja 
virtual’ da EFI
A introdução de um novo sistema MIS não é uma tarefa simples, 
pois afeta profundamente a organização de uma empresa, e os 
funcionários também precisam estar envolvidos no processo. 
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É por isso que a implementação do EFI Lector foi feita com 
muita cautela e, em primeira instância, focou nos cálculos e no 
comissionamento da loja virtual.
Graças ao EFI Digital StoreFront e ao apoio da EFI, a loja virtual 
entrou em operação sem perda de tempo. “Para muitos clientes 
B2B, agora temos os modelos deles na loja virtual, e eles podem 
editá-los e fazer os pedidos diretamente. Isso nos oferece  
a disponibilidade que o mercado de hoje espera. Ao mesmo tempo, 
a integração perfeita do EFI Digital StoreFront na produção e na 
cadeia logística nos permite competir com serviços de impressão 
on-line”, explica o gerente ao resumir sua experiência.

Uma estrutura simples gera o preço correto
A transição para o EFI Lector também exigiu uma nova forma de 
pensar dos funcionários. É exatamente na estrutura simplificada, 
que orienta o funcionário durante o processo de produção,  
que Ulrich Leupelt vê um dos pontos fortes do EFI Lector: 
“O sistema orienta o usuário passo a passo pelo processo 
de produção para que, no final, um preço exato possa ser 
estabelecido”. Durante a implementação do EFI Lector,  
foram corrigidos alguns erros de cálculo que podiam acontecer 
no sistema antigo, como descontos em custos de terceiros. 
“Agora temos cálculos transparentes e sabemos exatamente 
quando estamos ganhando dinheiro e, acima de tudo,  
quanto dinheiro estamos ganhando”, diz Ulrich Leupelt.

Aposta no produto certo
O ponto fraco do processo de produção da Druckhaus Leupelt 
era o planejamento e o controle de pedidos. Ulrich Leupelt 
descreve o sistema anterior: “No sistema antigo, apenas os 
tempos de impressão eram registrados, o que causava gargalos, 
principalmente no processo de acabamento”. No entanto,  
ele admite que o planejamento ainda não está como ele deseja. 
Por um lado, isso se deve ao fato de que a prioridade foi dada 
à loja virtual e ao processo de cálculos, enquanto que por 
outro lado já é possível dar uma olhada na nova ferramenta de 
planejamento do EFI Lector. Essa ferramenta, que corresponde 
exatamente às ideias do diretor de gerenciamento,  
será disponibilizada em meados de 2017. “Isso nos mostra que 
ao escolher o EFI Lector, apostamos no produto certo”.
A versão atual já gerou melhorias duradouras. As informações 
da coleta de dados do chão de fábrica já estão contidas em cada 
trabalho, ou seja, com o toque de um único botão é possível 
dizer em que etapa está o pedido ao falar com o cliente.  
No próximo passo, os dados do chão de fábrica serão importados 
automaticamente da produção para o sistema MIS como parte 
da conexão JDF/JMF, pois isso mantém o controle da produção 
atualizado, e os dados podem ser usados para estimar os custos.
Para resumir, Ulrich Leupelt conclui: “A questão da conectividade 
certamente nos manterá muito ocupados nos próximos anos.  
No entanto, estou fortemente convencido de que, com o EFI Lector 
e o Digital StoreFront, estabelecemos as bases para enfrentar 
esses desafios futuros. “

Uma parte importante da produção de impressão é a definição 
das cores. Quase todos já encontraram problemas com cores 
especiais identificadas incorretamente, o que pode causar 
problemas graves. A ISO 17972 Parte 4 fornece um meio para 
comunicar e armazenar dados de caracterização de cores 
especiais com base no padrão CxF3 do X-rite, e espera-se que 
ela seja compatível com vários fluxos de trabalho de PDF/X.

O gerenciamento de cores ICC é baseado no padrão D50, 
enquanto a produção têxtil usa o D65. Para manter a fidelidade 
dos materiais de ponto de venda, também é possível usar  
a luz da loja (TL84). Isso força as rotinas de gerenciamento de 
cores em soluções de fluxos de trabalho e front-ends digitais, 
como o Fiery® proServer ou Fiery XF, a implementar meios de 
superar essa limitação. A iccMAX (anteriormente conhecida 
como ICC v5) representa uma grande expansão do formato  
de perfil ICC original. Os usuários não serão mais obrigados  
a basear tudo em uma fonte de luz D50 padrão graças  
à compatibilidade com dados espectrais e com o uso de medidas 
3D. Os dados espectrais permitem manipular e transformar 
um ponto branco em outro. Vários novos tipos de informações 
podem ser armazenados em um perfil iccMAX, incluindo uma 
nova descrição de limites de gamut, dados espectrais, dados de 
medição usando o formato CxF e uma nova codificação de cores 
identificadas para oferecer suporte a matizes.

Os padrões de prova digital também precisam ser revisados. 
As principais alterações feitas recentemente à certificação 
de prova (ISO 12647-7) foram a atualização da definição 
de permanência do papel de prova, a verificação de cores 
especiais e a transição dos valores CIEDE1976 (∆E*ab) para 
os valores de tolerância CIEDE2000, acompanhados de uma 
restrição ainda maior das tolerâncias. O Fiery Color Profiler 
Suite e o Fiery proServer ou Fiery XF já utilizam a mais recente 
implementação do padrão. Verifique se os produtos Fiery estão 
sendo usados de acordo com os padrões mais recentes.

Novo padrão 
ICC
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Fornecedores de serviços de impressão de todo o mundo estão usufruindo das 
vantagens da tecnologia digital para produzir uma variedade maior de etiquetas.

ETIQUETAS PERSONALIZADAS CORTADAS A LASER
A Adeprint, localizada em Varese, Itália, especializa-se em etiquetas personalizadas 
cortadas a laser. Para atender ao aumento da demanda, a empresa adquiriu  
a impressora Jetrion 4950lx LED. “A transição para a impressora Jetrion 4900ML 
foi necessária devido ao seu exclusivo design totalmente modular, que nos permitiu 
adicionar opções como a unidade de revestimento e o corte a laser em linha, 
proporcionando um acabamento completamente digital aos nossos produtos”,  
diz Raffaele Ruggieri, proprietário da Adeprint.
“As primeiras duas impressoras Jetrion expandiram os nossos negócios. Precisávamos 
aumentar a produtividade para satisfazer a nossa carteira de clientes atual e os novos 
clientes”, acrescenta Ruggieri. Ele adquiriu a impressora Jetrion 4950lx LED.
Tanto a qualidade quanto a velocidade são muito superiores, diz Ruggieri. “Além da 
qualidade, devemos prestar atenção ao nosso fluxo de trabalho para identificar os 
centros de custo e maximizar a eficiência, tanto da fabricação como da logística.  
O mercado insiste cada vez mais nas mesmas demandas: qualidade, entrega rápida e 
redução de custo para o cliente final. Com a tecnologia da EFI Jetrion e, em particular, 
com este último investimento, a Adeprint pode responder com calma a essas 
demandas, o que, em última instância, renderá bons resultados nos próximos anos”.

A conversão de 
etiquetas é um setor 
em franca expansão
Prepare-se para aproveitar a oportunidade com a mais nova 
tecnologia digital
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A impressora Jetrion 4950lx LED oferece velocidades mais altas,  
qualidade de imagem superior, texto mais fino e um gamut de cores  
mais amplo. A tecnologia LED permite imprimir em substratos especiais  
e sensíveis ao calor. Além disso, consome menos energia e reduz o desperdício.

PRODUÇÃO DE ETIQUETAS DE BAIXA TIRAGEM
Localizada na região vinícola da Califórnia, a ColorZone começou 
produzindo trabalhos de displays e sinalizações de grandes formatos,  
mas expandiu para captar oportunidades de produção de pequenas tiragens 
de etiquetas para múltiplos SKUs com entrega dentro do prazo, usando uma 
impressora jato de tinta Jetrion 4950lx LED.
“Entrei no mercado de gráficos de grandes formatos sem ter experiência 
no negócio e consegui criar um serviço bem-sucedido”, diz o presidente da 
ColorZone, Joshua Feller. “Devido ao meu relacionamento com a EFI,  
posso fazer o mesmo no mercado de rótulos de vinho. A economia da 
impressora LED Jetrion acelera nossa capacidade de adicionar novos clientes”.
O equipamento opcional de acabamento em linha torna a Jetrion uma 
das únicas marcas de impressoras digitais que permite inserir bobinas de 
substrato em branco em uma extremidade e receber bobinas completas, 
cortadas e ranhuradas no verso na outra.

EMBALAGENS DE ALIMENTOS: JETRION 4950LXE E TINTA DE 
BAIXA MIGRAÇÃO
Agora, com a nova EFI Jetrion 4950lxe, os convertedores podem ampliar 
suas aplicações de embalagens de alimentos para produzir etiquetas 
digitais, graças à nova tinta de baixa migração para a produção de 
superfícies que não entram em contato com o alimento. A impressora 
também oferece uma resolução maior de 720 × 1.260 dpi, proporcionando 
uma qualidade de impressão ainda melhor, além de uma maior durabilidade 
e controle de nível de brilho, usando os revestimentos EFI Armor UVF e UVR.
A nova impressora Jetrion conta com perfis de compatibilidade de mídia 
para uma gama mais ampla de estoques de etiquetas, inclusive os substratos 
Avery Dennison usados em etiquetas duráveis e aplicações de vinhos.
O equipamento opcional de acabamento em linha torna a Jetrion uma 
das únicas marcas de impressoras digitais que permite inserir bobinas de 
substratos em branco em uma extremidade e receber bobinas completas, 
cortados e ranhuradas no verso na outra.

A IMPORTÂNCIA DA CONECTIVIDADE DO FLUXO DE TRABALHO
A eficiência vai além da tecnologia de impressão de alta velocidade.  
A EFI disponibiliza um software desenvolvido especialmente para lidar com 
fluxos de trabalho de conversão de etiquetas. O software EFI Radius MIS/ERP  
automatiza o gerenciamento dos negócios e promove a lucratividade 
através da coleta e integração precisa e em tempo hábil de informações  
e processos de toda a empresa.
De acordo com Kraig Lang, CFO da Colbert Packaging, de Lake Forest, Illinois 
(EUA), “O Radius é base de como dirigimos a nossa empresa, e o software se 
encaixa exatamente no desenvolvimento do nosso setor.”

Saiba mais sobre o software de produtividade da EFI. Consulte a página 6 
para obter mais informações sobre a linha completa de soluções de software 
para embalagens e etiquetas da EFI.

Em primeiro lugar, o G7 não é outra especificação de cor,  
como FOGRA 52 ou GRACoL. O G7 é um processo que cobre 
vários aspectos e pode ser usado em combinação com as 
especificações de cor de que você já dispõe. Seu principal foco  
é alcançar um melhor equilíbrio e tonalidade de cinza, o que resulta 
em materiais impressos que se aproximam visualmente um do 
outro, mesmo quando utilizam diferentes técnicas de impressão.

O G7 foi criado por Don Hutcheson, presidente do grupo 
IDEAlliance GRACoL e proprietário da HutchColor, LLC. O processo 
G7 tornou a padronização de impressão e provas mais fácil  
e acessível para milhares de provedores e clientes de serviços 
de impressão, sendo cada vez mais adotado em todo o mundo.

O G7 é um método de calibração usado para controlar a aparência 
da escala de cinza e a distribuição de tons em qualquer dispositivo 
de impressão CMYK. Projetado para alinhar diferentes processos, 
substratos e tintas, esse processo visa garantir a aparência 
semelhante de materiais impressos em vários dispositivos. 
O objetivo é ter um cinza mais neutro e tons de cores mais 
equilibrados. O cliente perceberá que os materiais impressos 
são mais precisos e apresentam melhor qualidade de cor.

Informações detalhadas sobre o processo G7 estão disponíveis 
em www.idealliance.org.

Em 13 de setembro de 2017, a EFI disponibilizará o webinar 
World of Fiery “Como verificar o equilíbrio de cinza com o G7”, 
onde vamos analisar mais profundamente esse processo.  
Você aprenderá mais sobre o próprio processo G7,  
qual a vantagem de usar as curvas do G7 no Fiery proServer ou 
Fiery XF e como usar essas curvas junto com os perfis ICC que 
você emprega hoje.

Inscreva-se agora mesmo no webinar “Como verificar o equilíbrio 
de cinza com o G7”: http://webinar.efi.com/wof/wf-register

G7 – AH NÃO, 
OUTRO PADRÃO 
DE COR!
Verificação do 
equilíbrio de cinza
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Como gerenciar um 
portfólio de embalagens
diversificado
A solução: um fluxo de trabalho versátil

A Great Little Box Company (GLBC) é uma premiada fabricante 
de soluções de embalagens personalizadas e padrão,  
especializada em caixas de papelão ondulado,  
displays personalizados, etiquetas, embalagens flexíveis,  
caixas dobráveis e embalagens protetoras. Com mais de 30 anos de 
experiência em embalagens, a GLBC foi reconhecida pela excelência 
no atendimento ao cliente e na cultura no local de trabalho.

Localizada em Richmond, British Columbia, a Great Little 
Box Co. atende principalmente os mercados de alimentos, 
processamento de alimentos, farmacêutico e nutracêutico, 
produzindo grandes volumes de produtos offset e flexográficos. 
A empresa canadense é uma das convertedoras de embalagens 
mais diversificadas do setor.

Gerenciando uma ampla variedade de produtos para embalagens
Depois de realizar uma longa pesquisa de softwares de fluxo de 
trabalho disponíveis, a Great Little Box Co. optou pelo Packaging 
Suite da EFI, com o Radius® como a principal tecnologia de ERP, 
para simplificar sua operação multifacetada. “A GLBC continua 
crescendo e se diversificando, por isso tínhamos a obrigação 
de encontrar uma solução de software que funcionasse com 
toda a nossa ampla gama de serviços”, diz James Palmer,  
vice-presidente de marketing e crescimento estratégico da 
empresa. “Mas descobrimos que a EFI se destaca entre todas as 
outras opções por nos ajudar a gerenciar melhor os diferentes 
produtos que vendemos”.
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rapidamente para clientes ansiosos por reduzir as 
despesas associadas ao armazenamento em alto 
volume de grandes chapas de papelão ondulado.

A instalação do software da empresa será um 
dos sistemas de fluxo de trabalho mais robustos 
e abrangentes disponíveis, com os componentes 
EFI Corrugated Business Estimating e Shipment 
Planning integrados no EFI Packaging Suite.  
Como resultado, a Great Little Box Co. contará 
com recursos sem precedentes no gerenciamento 
centralizado de papelão ondulado, caixas dobráveis, 
etiquetas e embalagens flexíveis e protetoras em um 
único fluxo de trabalho de TI de ponta a ponta.

A decisão de compra resultou da necessidade de integrar  
melhor as operações adicionadas ao longo dos últimos 15 anos,  
um período em que a Great Little Box Co. comprou nove empresas 
diferentes. Até agora, a empresa gerenciou todos os seus serviços 
com uma solução de fluxo de trabalho de MIS desenvolvida 
internamente, projetada inicialmente apenas para a produção 
de embalagens de papelão ondulado. “Com a ampla gama de 
produtos da GLBC, nossos sistemas de software exigem uma 
programação altamente personalizada, tanto para criar novos 
recursos quanto para manter os sistemas ao longo do tempo”,  
diz Palmer. “É um processo complexo, e estamos animados por 
ter encontrado uma abordagem simplificada com o EFI  
Packaging Suite, que é capaz de satisfazer todas as nossas 
necessidades de forma oportuna e eficiente”.

O sistema do Packaging Suite aumentará a automação no 
gerenciamento dos serviços que a empresa oferece, como 
trabalhos complexos de vários processos e programas de 
separação em kits, como caixas dobráveis impressas em offset 
que são cortadas, montadas e inseridas em caixas de papelão 
ondulado litolaminadas ou flexográficas.

A versatilidade é fundamental
O pacote da empresa conta com componentes projetados para 
otimizar o planejamento da produção e automatizar muitas 
outras tarefas nos quatro estabelecimentos de produção da 
Great Little Box Co. As novas tecnologias da EFI para coleta de 
dados e de inventário do chão de fábrica também fazem parte 
do fluxo de trabalho da Great Little Box Co., o que ajudará no 
gerenciamento do inventário (uma necessidade, considerando 
o fato de que 40% do imenso espaço operacional da empresa 
é dedicado à armazenagem dos trabalhos dos clientes). 
Em particular, o software ajudará a mover o estoque mais 
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A primeira edição do Print Census,  
concluído em 2015, identificou seis tendências 
mais abrangentes: otimismo, demanda dos 
clientes, alteração do mix de produtos com a 
tecnologia digital como facilitadora da mudança, 
crescimento da impressão em têxteis, o futuro 
de sinalizações e displays e sustentabilidade.  
A segunda edição da pesquisa abordará de 
forma mais detalhada essas tendências.
Com a segunda pesquisa, a FESPA visa 
atualizar sua visão sobre as principais 
tendências de mercado, apoiar a compreensão 
dos desafios e oportunidades para empresas 
de impressão e ajudar a definir a própria 
oferta de produtos para o futuro.
A continuidade dos principais tópicos 
da pesquisa permitirá que a FESPA 
acompanhe as tendências a longo prazo,  
identificando novos fatores de mudança  
e oportunidades para a comunidade.
O primeiro censo coletou mais de 1.200 
pesquisas, e o FESPA Print Census 2 tem 
como objetivo expandir essa fonte de dados, 
trabalhando com 37 associações nacionais 
da FESPA para otimizar as respostas de suas 
bases regionais.

LANÇAMENTO NA FESPA ÁSIA
Ao ser lançado para um público de visitantes 
asiáticos em Bangkok em fevereiro passado,  

o FESPA Print Census 2 amplia ainda mais  
o seu alcance internacional, adicionando 
novos conhecimentos de empresas de 
impressão do sudeste asiático.
Ao longo de 2017, os visitantes das exposições 
da FESPA na Europa, África, Eurásia e América 
Latina poderão preencher o Print Census 
diretamente no local dos eventos, e a pesquisa 
será disponibilizada aos provedores de serviços 
de impressão também on-line em  
www.fespa.com/completemycensus.
O secretário-geral da FESPA, Sean Holt, diz, 
“O que torna o FESPA Print Census único 
enquanto pesquisa global é o nosso acesso 
direto, através de nossas associações,  
à comunidade de empresas de impressão 
especializadas, bem como a oportunidade 
de entrevistar os prestadores de serviços de 
impressão presencialmente em nossos eventos.
Essa relação próxima nos permite coletar 
informações valiosas diretamente da base, 
ajudando a FESPA a atualizar e reforçar sua 
inteligência a partir de uma base ampla de 
entrevistados com um interesse real nos 
resultados da pesquisa”.
O primeiro FESPA Print Census realizado em 
2014/2015 representou o espectro completo 
de empresas de impressão, com as seguintes 
respostas: empresas de impressão digital 
(34%); empresas de impressão comercial 

rápida e reprodução gráfica (15%); fabricantes 
de sinalizações (13%); designers gráficos (7%); 
agências de publicidade (5%). Os fabricantes 
industriais formaram 8% dos entrevistados, 
representando uma nova comunidade de 
usuários de impressão digital.
Todos os provedores de serviços de impressão 
que responderem ao FESPA Print Census 
durante o ano de 2017 poderão participar de 
um sorteio para ganhar uma viagem de duas 
noites para a exposição global da FESPA em 
2018, com voos e acomodações quatro 
estrelas incluídas. A FESPA também oferece 
dois mini iPads como prêmio para os segundos 
lugares. As inscrições para o censo serão 
encerradas no dia 31 de dezembro de 2017.

Acesse www.fespa.com/completemycensus 
para ver a pesquisa completa.

O segundo FESPA 
Global Print Census
Detalha as principais tendências do mercado
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2° WORKSHOP EN CARTÓN 
CORRUGADO DA CAFCCO
1° de setembro de 2017
Buenos Aires, Argentina

PRINT 17
10 a 14 de setembro
Chicago, Estados Unidos

CONFERÊNCIA 
INTERCONTINENTAL  
DE FLEXOGRAFIA
14 e 15 de setembro de 2017
São Paulo, Brasil

EVENTO VIP NO MÉXICO 
5 de outubro de 2017
Cidade do México, México

SGIA
10 a 12 de outubro
New Orleans, Estados Unidos

PRÓXIMOS 
EVENTOS

EVENTOS

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

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.

Você usa um  
Fiery proServer  
ou Fiery XF?
Conte-nos a sua opinião.

A EFI está realizando uma pesquisa com clientes das soluções Fiery 
para grandes e supergrandes formatos, Fiery proServer e Fiery XF.  
Queremos saber a sua opinião sobre esses produtos, como você os usa, 
se você gosta de como eles se integram ao ecossistema da EFI e se as 
melhorias recentes do produto ajudaram você e sua empresa.

Aproveite a oportunidade para compartilhar sua opinião e responda à nossa 
breve pesquisa de clientes (em inglês).

http://fiery.efi.com/WFSurvey

FEEDBACK
POR FAVOR
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Uma das maiores 20 empresas de impressão 
dos Estados Unidos, a Imagine! Print Solutions, 
Inc. fornece serviços completos de produtos 
de marketing visual para revendedores, 
restaurantes e empresas de bens de 
consumo embalados (CPG). A empresa 
com sede em Minneapolis, Minnesota, 
produz sinalizações internas para lojas, 
displays promocionais, instalações de tecido, 
adesivos para vitrines e muito mais.
Após uma aquisição realizada em 2012, 
a Imagine! Express foi criada e adicionou 
impressão UV de grandes formatos ao 
portfólio da empresa. A Imagine! Express se 
concentra na produção rápida de sinalizações 
e materiais de ponto de venda em baixas 
tiragens e alta qualidade para seus clientes 
varejistas e de outros setores.
“Crescemos mais de 300% desde que fomos 
adquiridos pela Imagine!,” diz o presidente 
da Imagine! Express, Mike Lecus.

Atendendo à demanda
Para responder a esse crescimento de três 
dígitos, a Imagine! Express adquiriu uma 

impressora jato de tinta híbrida rotativa/
plana EFI™ VUTEk® HS125 Pro para 
aumentar a capacidade de produção. O novo 
equipamento jato de tinta UV de alto volume, 
de 3,2 metros de largura, substituiu um 
modelo antigo da impressora EFI VUTEk.
“Embora tenhamos feito nossa ‘due diligence’ 
antes de tomar uma decisão, acabamos 
optando pela VUTEk porque conhecemos os 
prós e os contras das máquinas, como sua 
qualidade e confiabilidade, e também porque 
a EFI elevou o nível da linha de produtos 
com a VUTEk HS125 Pro”, diz Lecus. “É uma 
impressora de produção robusta e de alta 
qualidade que aumentará exponencialmente 
nossa capacidade.”
A impressora VUTEk anterior da Imagine! 
Express produzia de sete a oito placas por 
hora. A nova impressora produzirá de 80  
a 90 placas por hora com a qualidade que os 
clientes exigem e com velocidades máximas 
de até 125 placas por hora.
“Isso não aumentará apenas a capacidade, 
aumentará também as tiragens que 
podemos produzir de forma econômica.  

O potencial da 
nova tecnologia
Imagine! Express aumenta 
exponencialmente sua capacidade
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E, mais importante, nos permitirá executar internamente a maioria,  
senão a totalidade, do trabalho terceirizado".

Um divisor de águas na produção rápida e de alta qualidade
Lecus gostou do fato de que, ao contrário de outras impressoras híbridas em 
sua categoria, a VUTEk HS125 Pro é capaz de imprimir placas e rolos com até 
3,2 metros de largura. “Esse fator foi muito importante para nós”, ele diz.
“Nós costumávamos definir a baixa tiragem como uma ou algumas centenas 
de folhas de material. Mas essa nova impressora VUTEk é um divisor de águas 
para nós nesse quesito. Agora estamos planejando fazer 500 placas ou mais. 
Ela realmente expande nossa capacidade e o suporte aos clientes”.
A Imagine! Express é uma empresa certificada pelo G7, ou seja, os sistemas  
da empresa atendem ou excedem as tolerâncias estabelecidas pelo setor 
e podem calibrar um dispositivo de impressão para atender à definição de 
escala de cinza do G7. Portanto, é essencial que Lecus e sua equipe tenham 
dispositivos de produção que correspondam aos rigorosos padrões de cores.  
A EFI trabalhou em estreita colaboração com a equipe da Imagine!  
Express para garantir que a nova instalação da VUTEk ofereça cores nítidas, 
altamente saturadas e precisas, mesmo em altas velocidades.

A impressora EFI Reggiani ReNOIR FLEXY está 
equipada com um novo e exclusivo sistema 
Dynaplast, que permite imprimir com total 
confiança em uma grande variedade de tecidos, 
desde materiais tricotados até tecidos que 
esticam pouco ou muito. A nova impressora foi 
projetada e produzida para que todos possam 
entrar no mercado de impressão industrial com o 
mesmo desempenho e os mesmos resultados de 
impressão que uma máquina Reggiani de maior 
alcance proporciona.
O uso da correia adesiva da impressora com  
o Dynaplast assegura uma ótima adesão ao 
tecido. A impressora de 1,8 metro está disponível 
com oito cabeçotes de impressão, velocidade 
de produção acima de 400 metros quadrados 
por hora e resolução de até 2.400 dpi. Ela conta 

com as tecnologias digitais mais recentes para 
proporcionar o mais alto desempenho, é fácil de 
operar e tem baixo custo de manutenção, o que a 
torna a solução ideal para produção e amostragem.
A impressora vem equipada com oito cabeçotes 
de impressão industrial, um por cor. É possível 
optar por CMYK mais vermelho, azul, laranja e 
cinza; ou mais quatro cores especiais.
Outras características importantes: a temperatura  
e a pressão ajustáveis do sistema Dynaplast aceitam 
qualquer tipo de tecido. O desempenho otimizado 
das tintas EFI Reggiani permite usar menos tinta 
graças ao sistema de recuperação de tinta. Escolha 
de uma a quatro passagens com suavização e 
aproveite o processamento de imagem em tempo 
real. Conheça todos os recursos da ReNOIR FLEXY  
http://resources.efi.com/renoir-flexy.

Entre no mercado de 
impressão industrial 
de têxteis
Com o mesmo desempenho e os mesmos resultados 
de impressoras de tecido de maior alcance
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EFI VUTEk LX3 Pro Int.

DEIXE-NOS IMPULSIONAR 
SEU SUCESSO

ACELERE AS OPORTUNIDADES E 

IMPULSIONE AS VENDAS EM PDVs.

A EFITM VUTEk® LX3 Pro oferece displays com qualidade superior em inúmeros 

substratos, além de proporcionar o melhor TCO por placa. Para o máximo 

desempenho, adicione um servidor de impressão Fiery®. Visite efi.com

EFI VUTEk LX3 Pro


