
Kalunga aposta no crescimento 
de Copy&Print com suporte de 
softwares da linha EFI Fiery

Linha EFI™ Fiery®

EFI Fiery, parceiros da Copy&Print desde o início

Com 50 anos de mercado, a Kalunga é a maior empresa brasileira na 
distribuição de suprimentos para escritórios, informática e material 
escolar. Suas 220 lojas estão nos principais Shoppings Centers e em pontos 
estratégicos de ruas localizadas em 96 cidades, distribuídas em 20 estados, 
mais o Distrito Federal. 

Complementa o portfólio do grupo a divisão de gráficas rápidas Copy&Print, 
presente em seis lojas da rede, e empresas como a Spiral do Brasil, indústria 
gráfica que produz cadernos e toda a linha de papelaria para abastecimento 
exclusivo das lojas, e a KaSolution, especializada na consultoria e treinamentos em 
tecnologia. A Copy&Print acaba de completar sete anos e nesse período contou 
com um parceiro importante desde o início da operação, a linha EFI™ Fiery®, 
servidores que gerenciam o funcionamento de todas as impressoras. 

Quem comentou sobre o sucesso e a importância dessa parceria foi Paulo 
Haddad, profissional com mais de 15 anos de experiência na área de impressão 
digital e responsável pelas gráficas rápidas da Kalunga, desde a implantação do 
projeto. “Todas as nossas máquinas operam controladas pelos servidores Fiery. 

COM EFI IQ O CONTROLE DE TUDO 
ESTÁ SEMPRE À MÃO.
“Antes olhávamos pontualmente os dados por loja. 
Agora passamos a ter a possibilidade da gestão remota 
e unificada de todas as lojas, controlando cada máquina, 
comparando equipamentos, perfis de impressão entre 
lojas e, em breve, evoluiremos nosso controle de 
estoque de papéis e suprimentos.”

CASE STUDY

Paulo Haddad comanda a Copy&Print 
desde a implantação da primeira 
unidade, na loja de Moema, zona Sul de 
São Paulo. Haddad é profissional com 
mais de 15 anos de experiência na área 
de impressão digital e está à frente 
do projeto de ampliação das gráficas 
rápidas da Kalunga que, a médio e 
longo prazo, devem estar presentes em 
todas as unidadas da rede.
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Isso garante que em qualquer unidade, ou equipamento, a qualidade do 
serviço seguirá um padrão tanto em termos de defi nição, cores, entre outras 
características. Essa padronização é muito importante, principalmente para 
quem trabalha em rede”, comentou Haddad. O executivo explica que a 
Copy&Print opera com diversos softwares da linha Fiery, como o Fiery 
Impose, que é um software de imposição de PDF, e o Fiery Color Profi ler 
Suite, sistema que oferece a funcionalidade integrada de gerenciamento de 
cores e controle de qualidade para sistemas de impressão.

Mas das ferramentas oferecidas pela linha Fiery, uma que integra o pacote 
sem custo adicional, está se tornando uma das preferidas do executivo 
responsável pelas gráfi cas rápidas da Kalunga: é o EFI IQ™ Dashboard. Com 
a ferramenta, é possível ter uma visão geral rápida do estado atual das 
impressoras, oferecendo métricas importantes de produção para tomada 
de decisões que impactem no volume e na rentabilidade. “Estamos usando 
o EFI IQ há pouco mais de um ano e tem sido muito importante em nossas
operações”, garante Haddad.

Para o executivo, o EFI IQ trouxe um novo ângulo de análise dentro da empresa. 
“Antes olhávamos pontualmente os dados por loja. Agora passamos a ter a 
possibilidade da gestão remota e unifi cada de todas as lojas, controlando cada 
máquina, comparando equipamentos, perfi s de impressão entre lojas e, em breve, 
evoluiremos nosso controle de estoque de papéis e suprimentos.”

Com 50 anos de mercado, a 
Kalunga é a maior empresa 
brasileira na distribuição de 
suprimentos para escritórios, 
informática e material escolar. 
Suas 220 lojas estão nos principais 
Shoppings Centers e em pontos 
estratégicos de ruas localizadas 
em 96 cidades, distribuídas em 20 
estados, mais o Distrito Federal. 

EFI IQ™ 
DASHBOARD 
SURPREENDE 
“Com a ferramenta, é 
possível ter uma visão 
geral rápida do estado 
atual das 
impressoras, 
oferecendo métricas 
importantes de 
produção para tomada 
de decisões que 
impactem no volume e 
na rentabilidade.”

Com o EFI IQ o controle da produção está na ponta dos dedos, em qualquer lugar.
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Sobre a EFI. 
A EFI™ é uma empresa de tecnologia mundial que lidera a transformação global da impressão analógica 
para digital. Entendemos que nossos clientes querem contar com tecnologias inovadoras para guiá-
los pela jornada digital. Por isso gostamos tanto de promover a expansão dos negócios com um 
portfólio escalável de produtos, soluções, serviços, suporte e parcerias de ponta para a fabricação de 
sinalização, embalagens, têxteis, revestimentos cerâmicos, materiais de construção, impressão comercial 
e personalização documentos com uma ampla variedade de impressoras, tintas, front-ends digitais e 
software de fluxo de trabalho. Eles trabalham juntos para aumentar os lucros, cortar custos, melhorar a 
produtividade e otimizar a eficiência – trabalho após trabalho, ano após ano. Estamos comprometidos 
com o sucesso dos nossos clientes. (www.efi.com)

A parceria da Kalunga com a EFI Fiery promete ser ainda mais importante, devido ao 
grande projeto de expansão do segmento Copy&Print, que pretende estar presente 
em todas as lojas do grupo em médio e longo prazo. “Operando em lugares diferentes 
e cada vez mais distantes, precisamos de sistemas que garantam informação em 
tempo real e padronização dos serviços que oferecemos aos nossos clientes. Esse é o 
ponto decisivo para o sucesso do nosso negócio”.

“O EFI IQ mudou muito a nossa maneira de gestão. Sua implementação aconteceu 
durante a pandemia, e isso foi ainda mais importante. Antes, o gerenciamento era 
feito in-loco, agora, em qualquer lugar, temos uma visão on-line de todas as máquinas, 
melhorando a eficiência da rede e controle de todo o processo. Já temos, inclusive, 
ideias para implantar melhorias em nosso controle de estoques nas lojas por conta 
das informações obtidas com o IQ”, comemorou Haddad. O responsável pela 
Copy&Print completa: “A implantação dessa solução foi muito simples e nós mesmos 
fizemos. Posso garantir que qualquer gráfico que queira implementar o IQ terá um 
processo tranquilo, além da versão inicial gratuita que já traz muito aprendizado.”

Com o IQ Dashboard é possível obter: 

•  Número total de trabalhos impressos, incluindo impressões em cores e em 
preto e branco;

• Status de cada impressora;

• Visualização do dispositivo específico para sua função na empresa;

• Detalhes dos consumíveis de cada impressora;

• Configuração dos dispositivos.

As versões do aplicativo EFI IQ pagas e gratuitas estão disponíveis em https://www.
efi.com/pt-br/products/efi-iq/for-cutsheet-users/overview/


