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Agenda

2

• O que é VDP e por que devo oferecê-lo aos meus 
clientes?

• Apresentação do Fiery FreeForm Create
– Visão geral do fluxo de trabalho

• O que fazer a seguir?
– Como obter o FreeForm Create
– Provedores de serviços de impressão/gráficas 

internas
– Designers e profissionais de criação

• Recursos



O que é VDP?
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VDP = impressão de dados variáveis, impressão personalizada

Às vezes parte de uma 
campanha de marketing 

maior



Exemplo
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Nome

Nome completo 
e endereço

Grupo 
específico



A oportunidade de VDP
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• Em média, 22% do total de trabalhos 
produzidos pelos clientes envolviam 
conteúdo de dados variáveis1

– A expectativa é que esse número 
cresça 30% em dois anos

A oportunidade de VDP é incrível!

1. Keypoint Intelligence, 2019



Como o VDP pode beneficiar os clientes?

• Aumento das taxas de 
resposta

• Maior atenção, efeito
duradouro

• Forte toque pessoal

Aplicações

– Marketing de 
feiras/eventos, 

– Programas de fidelização
de clientes, 

– Ofertas para clientes elite, 

– Marketing de referência, 

– Gatilho para campanhas de 
cross media
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Taxa de resposta para conteúdo 
personalizad0 = 3x maior

Fonte: DMA



Como o VDP pode me beneficiar?
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• Margens de lucro mais altas
• Novos clientes
• Potencial de receita adicional



Você já passou por essas situações?

8

Meus clientes 
não vão se 
interessar

Ele não se 
encaixa no 

nosso modelo 
de negócios

Não temos as 
habilidades 

técnicas 
necessárias

É muito caro 
no início

Não sei como 
trabalhar com 

os dados



O que você precisa para começar 
a trabalhar com VDP?
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Comece hoje mesmo!
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• Com a EFI você pode começar 
a trabalhar gratuitamente com VDP 
hoje mesmo.



Apresentação do Fiery FreeForm Create
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O que é o Fiery FreeForm Create?
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• Um aplicativo de dados variáveis autônomo 
e gratuito, com base na tecnologia Fiery FreeForm, 
que pode ser usado em clientes Mac ou Windows.

• Permite personalizar arquivos existentes 
diretamente no aplicativo.
– Adicione textos, imagens ou códigos de barras 

variáveis
• Envie arquivos personalizados diretamente ao 

servidor Fiery para produção



Razões para usar o FreeForm Create
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• Interface aprimorada e funcionalidades avançadas em relação ao 
Fiery FreeForm
– A tecnologia Fiery FreeForm VDP está no mercado há muitos anos 

e vem como padrão em quase todos os servidores Fiery
– Conceito central: mescle um único documento mestre com cada 

registro variável
• O servidor Fiery processa o documento mestre e depois o aplica 

a cada registro variável
• É uma grande melhoria de desempenho em relação às funções de 

mala direta em programas como Microsoft Word e Adobe InDesign



Para designers/profissionais de criação
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• Qualquer pessoa pode usar o FreeForm 
Create — não é necessário ter uma conexão 
com o servidor Fiery.

• Capacite designers gráficos ou profissionais 
de criação para que eles possam criar seus 
próprios arquivos personalizados
– Crie no próprio computador e salve no 

formato de arquivo proprietário do FreeForm 
Create (.ffp)

• A fonte de dados, o mestre e qualquer imagem 
associada são salvos juntos.

• Esse arquivo .ffp pode ser disponibilizado ao 
provedor de serviços de impressão ou à gráfica 
interna para produção



DEMO – Como baixar e instalar
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Que tipos de arquivos podem ser criados?
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Fluxos de trabalho VDP
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Tipos de fluxo de trabalho VDP
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Fluxo de trabalho de 
mesclagem de arquivos

Uma interface visual para 
mesclar documentos em
PDF mestres e variáveis.

Fluxo de trabalho de dados 
variáveis

Adicione personalização a 
qualquer arquivo PDF a 
partir de uma base de 

dados.



Fluxo de trabalho de mesclagem 
de arquivos
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• Vantagens
– Coloque o servidor Fiery para fazer o trabalho 

pesado para você! 
• Apenas processe o documento mestre e o aplique 

a cada registro variável
• Maneira muito mais eficiente de processar conteúdo 

mestre e variável separado
• Interface visual e simples

• Quem deve usá-lo?
– Todas as pessoas que já usam o Enhanced FreeForm 

ou tenham conteúdo criado dessa forma

Fluxo de trabalho de mesclagem 
de arquivos



21

Fluxo de trabalho de mesclagem 
de arquivos

Master
(Conteudo estatico)

Conteudo Variavel

FreeForm
Create

Fiery DFE



O que é necessário para começar?
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• Dois PDFs separados: um documento mestre e um 
documento variável
– O documento variável deve ser um PDF com as informações 

reproduzidas através de um aplicativo de mala direta

Exemplo de documento 
mestre

…

Exemplo de documento variável



DEMO – Mesclagem de arquivos
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Fluxo de dados variáveis – Dados 
Variaveis
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Fluxo de trabalho de dados variáveis
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• O que é?
– Uma interface visual para adicionar personalização 

a qualquer arquivo PDF existente com apenas 
alguns cliques

• Vantagens
– Personalização com a função arrastar e soltar, 

mesmo para imagens e códigos de barras
• Quem deve usá-lo?

– Gráficas internas, empresas de impressão comercial, 
franquias, empresas de impressão digital, designers, 
profissionais de criação e muito mais.
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Fluxo de trabalho de mesclagem 
de arquivos

Master
(Conteudo estatico)

Base de Dados

FreeForm
Create

Fiery DFE



O que é necessário para começar?
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• Um arquivo PDF mestre e um arquivo de fonte de dados 
– O mestre pode ser criado em qualquer aplicativo de design capaz de 

produzir arquivos PDF, como Microsoft Word ou Adobe InDesign
– O arquivo de fonte de dados pode ser .csv, .xls, or .xlsx

Exemplo de PDF mestre Exemplo de fonte de dados



Tipos de campos
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• Texto
• Imagens
• Codigos de Barra



DEMO – Dados variáveis
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Saiba mais
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Recursos
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www.efi.com/freeformcreate

http://www.efi.com/freeformcreate


Recursos
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• Kit Fiery FreeForm
– Um pacote de download gratuito contendo 

o seguinte:
• Guia de visão geral
• Arquivos de origem para todos os exemplos 

de aplicativos integrados (e alguns 
aplicativos bônus), incluindo

– Arquivos de design originais
– PDFs mestres
– PDFs variáveis
– Arquivos de fonte de dados
– Arquivos .ffp pré-programados
– Vídeos de demonstração

http://www.efi.com/freeformkit


Recursos
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• Curso de eLearning gratuito 
– Fiery 520: Fiery FreeForm Create

https://learning.efi.com/course/fiery-520-freeform-create


Recursos
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• PRINTelligence Resumo do produto
– Avaliação independente do produto
– Vídeos de visão geral
– “FreeForm Create para iniciantes”

http://www.printelligence.org/library/product-briefings/fiery-freeform-create/


Recursos
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• Faça parte da comunidade da EFI
– Interaja com colegas do setor 

e especialistas da EFI no grupo 
dedicado do FreeForm Create

– Compartilhe experiências, faça 
perguntas e obtenha conteúdo 
exclusivo e dicas

– A participação nas Comunidades 
da EFI é gratuita — é preciso 
inscrever-se para fazer comentários

http://fiery.efi.com/freeform-create-community
http://communities.efi.com/


Recursos
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• Webinars World of Fiery 
arquivados — gravações 
e apresentações disponíveis
– Receita para VDP

• Mais detalhes sobre como 
planejar campanhas de VDP

– Dez maneiras incríveis de 
usar VDP no servidor Fiery

– O negócio de VDP

http://resources.efi.com/WOF/RecipeForVDP
http://resources.efi.com/WOF/FieryVDPTools
http://resources.efi.com/WOF/BusinessofVDP


Recursos
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• Lista de verificação de VDP (em 
inglês)
– Exibição passo a passo 

atualizada das melhores práticas 
de planejamento de campanhas 
de VDP

https://www.efi.com/library/efi/documents/651/efi_fiery_vdp_checklist_or_en_us.pdf


Considerações finais
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• Nós mostramos a você que o VDP não 
precisa ser complicado ou caro

• O FreeForm Create oferece recursos de 
VDP eficientes para recursos avançados 
como imagens e códigos de barras

• Aproveite todos os recursos
• Siga em frente e crie! Venda suas ideias!
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FreeForm vs FreeForm Create
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Definição do Enhanced 
FreeForm fluxo de trabalho hoje
Primeiro, atribua um mestre. Em seguida, 

defina manualmente as páginas mestras para 
as páginas variáveis. 

Novo fluxo de trabalho de mesclagem 
de arquivos FreeForm Create

Escolha os arquivos mestre e variável. Exclua as páginas conforme a necessidade 
e arraste o conteúdo variável para o local desejado. 

Processo simples e visual!
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