
•REVISTA DESKTOP FEVEREIROMARÇ02Q08



... tenha um filho e publique um livro".

Diz-se que, para uma vida completa, um ser humano tem que

cumprir essas três tarefas.

Plantar uma árvore e ter filhos parecem processos mais simples

do que escrever e publicar um livro; não necessariamente para ser

famoso, mas por realização pessoal.

Contudo, essa verdade vai se modificando, pelo menos quando se

analisam as novidades do campo gráfico. Com os modelos mais

recentes de impressoras digitais, publicar livros em tiragens bem

pequenas, ou mesmo unitárias, deixou de ser um sonho para se

tornar uma realidade acessível.

Mas... até que ponto esse tipo de oportunidade - a do livro sob

demanda - é viável? Quando ela deve ser usada? E, mais, quem,

de fato, poder lucrar com isso?

Uma análise mais ampla, como a mostrada a seguir, mostra que

a impressão de livros sob demanda, via sistemas digitais, é, sim,

viável. Mas não se trata de um caminho no qual se entra de olhos

fechados, com garantia de sucesso.

"A Impressão Digital é uma realidade. A impressão de livros sob

demanda está aí, é viável, pode ser colocada em prática e veio

para ficar. Mas tudo não se resume a isso", explica João Scortecci,

diretor da J&M Consultoria em Negócios com Livros, da Editora

Scortecci e dos Amigos do Livro. "Tem gente ganhando dinheiro

com isso. Mas, contudo, o foco tem que estar correto. E isso en-

volve enxergar em que ponto imprimir sob demanda em sistemas

digitais é viável."

Scortecci, urn dos maiores entusiastas do mercado editorial bra-

sileiro no assunto Impressão Digital de livros e pioneiro na publi-

cação inteligente e lucrativa de livros sob demanda, lembra que o

panorama editorial vem mudando no decorrer dos anos.

"O setor editorial corresponde a 0,12% do PIB total brasileiro, sen-

do que a Indústria Gráfica é responsável por 0.70 desse valor. É

muito pouco se formos pensar. O livro é o primo pobre do ramo de

impressão e de impressão digital", destaca. "A distribuição da par-

ticipação dos envolvidos em um processo de publicação também

mudou. Tradicionalmente, o que tínhamos eram as livrarias fican-

do com a responsabilidade sobre 40% do preço de capa de um

livro, contra 10% do autor, 15% da editora, 20% da distribuidora,

muitas vezes tida como a maior vilã, e 7.5% da gráfica e do custo

do papel. As novas tecnologias de impressão e o crescimento da

atuação das livrarias estão fazendo com que muitas editoras pas-

sem a trabalhar diretamente com vendas para as lojas de livros,

eliminando as distribuidoras e fazendo com que a participação

dessas livrarias cresça para cerca de 55%. É muita coisa em ter-

mos reais", explica.

Clovis Castanho, diretor de marketing da Xerox para a divisão de Ar-

tes Gráficas, destaca a necessidade de se utilizar cautela para que

se encontre o ponto de equilíbrio entre a viabilidade (lucro) de se

usarem offsets ou impressoras digitais para a produção de livros.

"O gráfico de curva e ponto de equilíbrio é um exemplo muito clás-

sico no uso da impressão Digital. Essa é a mágica do negócio todo.

Ou seja, o gráfico tem que encontrar o ponto correto de onde é

viável se imprimir com offset e onde se obtêm vantagens com

o digital. Vemos nesse gráfico que existem áreas em-que a im-

pressão digital ê vantajosa: baixas tiragens, reimpressão ou novas

tiragens de livros que estejam na curva descendente de suas ven-

das e estoques, impressão de livros com pouca saída, voltados a

públicos específicos ou técnicos, como livros de arte e manuais",

diz Clovis.

A chegada e expansão dos sistemas digitais - primeiramente, para

produção do layout e finalização do livro via desktop e, depois, via

sistemas digitais - estão alterando esse quadro.

"As tecnologias digitais aumentam a participação dos autores no

preço final do produto, que se tornam seus próprios editores, or-

ganizando e finalizando seus livros nos seus micros", diz Scor-

tecci. "Em um outro quadro, temos essa participação (do autor)

chegando a 35% de ganho sobre o preço de capa. Isto com a

possibilidade de se eliminar a distribuidora, como já vem ocorren-

do, obrigando essas distribuidoras a pulverizarem sua atuação,

já que as grandes livrarias normalmente trazem diretamente suas

mercadorias-''



Com base no potencial

da tecnologia digital,

autores passarão a ter a

capacidade de produzir,

editar e imprimir seu li-

vro ao mesmo custo de

um editora.

"Os sistemas digitais,

desde o computador até

a Impressora Digital fa-

cilitaram isso", analisa.

Nesse caso, a participa-

ção de distribuidores e

editoras sumiria. "Fica-

riam apenas os custos

da gráfica e do papel,

que são commodities e,

portanto, são fixos, não

saern da casa dos 7.5%, segundo nossos cálculos."

Em um quadro considerado ideal, a Impressão Digital se mostra-

ria como provedora de soluções para um novo tipo de negócio

editorial, intermediado por uma interface digital (Web) de oferta e

compra de livros, no qual o custo do papel e da produção são alo-

cados na gráfica e a loja virtual entraria como peça fundamental

desse negócio.

"Sinceramente, o que enxergo é que, quando os primeiros sis-

temas de Impressão Digital surgiram, não havia uma demanda

para eles. As tiragens estavam caindo, é verdade, mas o custo

da Impressão Digital não a tornava viável, mesmo para os bai-

xos volumes. Os fabricantes criaram essa demanda, recitando c

mantra de que ela (a Impressão Digital) eliminaria os estoques e

impactaria sobre o preço final do livro. Isso não se mostrou ver-

dadeiro. O que se tem no Brasil, de fato, hoje, são estoques muito

menores do que*se pregam, e as tiragens igualmente menores do

que as divulgadas, mesmo para os best seliers. Mas é verdade

que a Impressão Digital acabou criando uma demanda que antes

não havia. E pode se tornar algo lucrativo para gráficas e autores,

que são o principal foco desse negócio. Mas isso exige um novo

modelo de venda e negociação dos livros, que é o que estamos

propondo ao mercado", ressalta.

Segundo Clovis, da Xerox, a palavra-chave para esse processo é

automação- Em um fluxo de trabalho com operações automati-

zadas, no qual se inserem as impressoras digitais, as baixas tira-

gens - até mesmo tiragens unitárias, com ou sem personalização

- seriam totalmente inviáveis se fosse necessária a intervenção

manual dos operadores a todo o rnornento-

"Imagine um produto com características especiais, feito em Im-

pressão Digital, tendo que ser inserido em máquina todo o mo-

mento com acerto manual? Isso, a cada troca de job. Seria inviável

totalmente. Hoje, uma gráfica que investe na Impressão Digital

não investe em apenas uma máquina, rnas em toda uma solu-

ção completa e automatizada. O fluxo de trabalho tem que operar

'redondo1, e isso significa que o trabalho, com suas respectivas

especificações, tem que entrar de um lado do processo e todo o

acerto necessário tem que ser lido e executado pelos componen-

tes do workflow", explica.

"Tomando por base a tecnologia de impressão digitai P&B, usa-

da para produção do miolo dos livros, enxergamos oportunidades

na produção e reimpressão de livros já esgotados, edições em

baixas tiragens e a oportunidade de autores independentes mos-

trarem seus trabalhos", afirma Luiz Markesz, diretor da Divisão

Digital P&B da Alphaprint. "Essas oportunidades geram volumes

de produção digital desde tiragens mínimas, a partir de um livro

por título, até volumes por título em que o custo de produção digi-

tai dessa tiragem se equipara ao custo de produção convencionai

para a mesma tiragem (break even). Hoje em dia, essa tiragem por

título já supera mil livros com mais de 200 páginas.'7

São poucas ainda, é bem verdade, mas existem gráficas brasi-

leiras que estão dando seus primeiros passos na produção de li-

vros sob demanda. Não é possível se fazer urna análise mais clara

para que fim e como estão sendo produzidos esses livros, mas

percebe-se que grande parte desse tipo de impresso vem atender

novas tiragens de menor número, lançamentos piloto, reimpres-

sões ou livros governamentais. Existem ainda casos desbravado-

res de empresas que já possuem uma caminhada considerável na

" c . ^ ~ ~ ã _ D g í ^ c desta forma, sedimenta • i terreno para ex-

pandir seus negócios na impressão sob demanda - da qual fazem

parte os livros e semelhantes. Um exemplo de gráfica que trabalha

com livros didáticos e governamentais em baixas tiragens é a Ibep

Gráfica, de São Paulo.

Tradicionalmente, os livros impressos na Ibep eram rodados em

offset. Contudo, a redução das tiragens e as novas exigências -

como a atualização periódica das publicações, segmentações e

regionalização do material didático - fizeram com que a empresa

enxergasse na Impressão Digital uma saída lucrativa para se pro-

duzirem tiragens menores.
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Conforme explicam Fernando Siqueira, supervisor de Pré-impres-

são, e Rodrigo Sevo, da área de Impressão Digital da Ibep Gráfica,

além da diminuição dos estoques e a otimização do espaço físico,

todo o fluxo de trabalho digital da empresa, hoje, está adaptado

para a produção de baixas tiragens. E, no caso, isso significa a

tiragem mínima de um exemplar.

"Fazemos isso. Já produzimos tiragens unitárias, basicamente,

para a confecção de provas dos livros. A qualidade é muito seme-

lhante e isso seria impossível sem a Impressão Digital", ressalta

Rodrigo.

Apesar de ter a estrutura pronta para se expandir nesse mercado,

Fernando destaca o volume baixo de trabalhos na área de livros

sob demanda.

Atualmente, a Ibep Gráfica possui duas impressoras digitais - uma

HP índigo Press 5000 e uma Ocê Vario Prmt 6250 -, além de sof-

tware s e sistemas dedicados a esse processo, como o Ink Mixing,

o qual, segundo Rodrigo, cobre 92% da escala Pantone; o aplica-

tivo para trabalho com dados variáveis Yours Truly, QuarkXPress,

além de equipamentos para acabamento. "Somos conhecidos

como uma gráfica que imprime material para o Governo, material

didático. E, na área de livros, nossa maior produção na impressão

digital ainda está nesse segmento. Produzimos em baixas tiragens

volumes especiais para escolas, paradidáticos, livros dos profes-

sores, livros de Literatura... também há o caso dos reimpressos

ou dos livros que têm tiragens especiais", explica. "Mas, como

um todo, a área de impressão sob demanda está crescendo. E,

com ela, a possibilidade de novos autores surgirem'e publicarem

suas obras sem a necessidade de recorreram às grandes tiragens

das grandes editoras", vislumbra. Para Rodrigo, o próximo passo

agora ê ampliar o leque de mercado da Ibep. "Temos tradição no

mercado editorial e contamos com a tecnologia digital operando

prontamente. Nosso passo seguinte é abrir novos clientes em ou-

tras áreas em que a Impressão Digital é viável", disse.

Fernando compartilha dessa visão. "Temos uma expectativa oti-

mista quanto a esse segmento e à nossa atuação em 2008. Preve-

mos uma taxa de ocupação de nossas máquinas digitais de cerca

de 50%, já que passaremos efetivamente a abrir nossas portas a

esse tipo de serviço. Claro, ainda existem alguns entraves, como

o custo dos insumos, mas que, uma vez resolvidos, irão alavancar

esse mercado", afirma.

O otimismo de Fernando e Rodrigo baseia-se, entre outros argu-

mentos, na conquista por dois anos consecutivos do Prêmio Fer-

nando Pini de Artes Gráficas na área de Impressão Digital.

Alguns passos mais adiante nesse segmento está a RWA. Seu

diretor, Reinaldo Espinosa, mostra com orgulho o espaço deixado

em seu galpão para os pré-impressos com Impressão Digital, mais

especificamente nos dois modelos iGen 3 de que dispõe a gráfica.

Ela é um dos casos mais avançados de trabalho com impressos

sob demanda na área editorial.

"Muitas gráficas estão usando a Impressão Digital em produtos

promocionais. A RWA é uma gráfica que, tradicionalmente, atua

na área Promocional, rnas temos projetos adiantados na área de

livros sob demanda, que devern estar entrando no mercado nos

próximos meses. O digital vem mudando e ampliando nossos ne-

gócios", adianta Reinaldo.

Segundo Reinaldo, o sucesso da produção de livros sob deman-

da é uma questão de tempo. "O digital tem se expandido para

diversas áreas da produção. Os e-mails, os tickets aéreos, as ne-

gociações e o tráfego de arquivos por Internet, pelo celular... esses

dispositivos mudaram nossas vidas", acredita. "Com a impressão

vai acontecer o mesmo. Mas, para a impressão sob demanda de

livros 'decolar', será necessária uma nova forma de comercializa-

ção desse produto, usando como base a Internet, um local onde

se possa realizar uma compra remota, onde o impresso seja feito,

acabado e entregue ao cliente a partir da gráfica. E, detalhe, o

operador não coloca a mão nesse arquivo; tudo é ordenado pelo

cliente e enviado para a fila de impressão da gráfica."

E o diretor fala com conhecimento de causa. A RWA já possui

implantado esse tipo de serviço para produtos promocionais, fo-

tolivrosefoto-álbuns. '

"Existem inúmeras vantagens de se usar esse tipo de aplicação.

De certa forma, o princípio do livro sob demanda é bem seme-

lhante ao do calendário, do foto-álbum...", complementa. "E, ainda

por cima, o digital tem outra vantagem importante: o lucro chega

às mãos da gráfica pelo que é impresso, ou seja. depois que a

impressão está feita, que a tinta está no papel. Tudo o que é im-

presso está vendido", afirma.

Especificamente na área de publicações e do mercado Editorial,

a RWA tem "cases" corno as provas impressas para o FNDE, e os

livros técnicos do colaborador da Revista Desktop Ricardo Minoru,
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que podein ser ordenados pe!a Web e impressos sob demanda.

"Tendo por base 2007 e falando da iGen 3, de todo nosso fatura-

mento, 20% foram originados nos trabalhos digitais. E, para 2008,

com o lançamento das novidades que temos pautadas, a previsãc

é de crescimento", disse.

Além das duas iGen 3 (a primeira foi adquirida há quatro anos

atrás}, a RWA conta com duas impressoras DocuTech 6117. "E

esse parque vai crescer", avisa Reinaldo.

Também com urna visão otimista (sem,.contudo, deixar de ser

realista), Ivan Kotchetkoff, gerente de marketing da Canon do Bra-

sil, ressalta que, dentro dos próximos mesas, a empresa, que nos

últimos anos vem reforçando sistematicamente seu foco no seg-

mento gráfico digital, contará com parcerias de peso no setor de

impressão editorial sob demanda.

A grande aposta são os modelos imagePRESS 7000, capazes

de produzir 70 páginas coloridas por minuto, e a Image Runner

7105. Atualmente, a Canon possui urn espaço que opera como

showroom dentro do Senai Theobaldo De Nigris de Artes Gráficas,

em São Paulo.

"Quando se fala no mercado de impressão sob demanda, o ponto

principal é fomentar esse mercado, saber que a demanda existe,

é crescente, e que há tecnologias disponíveis para atendê-lo. Há

20 anos, elas não existiam. A tecnologia, quando desenvolvida,

democratiza a informação", disse Ivan. "Por isso, nossa pergunta

é: 'corno fomentar esse mercado, fazer com que cresça?'".

van ressalta que o mercado de impressos sob demanda- que

abrange brochuras, encadernados e afins, está dividido entre o

segmento editorial e de manuais técnicos. "O primeiro caso, o Edi-

torial, está intimamente atrelado à educação, ao hábito de leitura.

Esse e um problema em nosso país. Contudo, tenho uma visão

otimista. Acho que, se o crescimento econômico se sustentar, isso

acabará revertendo na melhor condição educacional do povo e,

conseqüentemente, desenvolvendo esse segmento", disse.

Luiz Markesz enxerga a possibilidade de desenvolvimento das apli-

cações digitais para livros sob demanda como algo atrelado ao cres-

cimento dos portais e lojas virtuais de venda desses produtos.

"O mercado de livros sob demanda não passa de um mercado 'em

potencial', e seu crescimento depende de alguns fatores-chave. A

disponibilização dos milhares de títulos esgotados pelas editoras

é uma delas; estes, poderiam ser vendidos em lojas virtuais, e en-

comendados para impressão sob demanda. Outro item é a oferta

de ferramentas digitais para acabamento de layout e finalização

online atreladas às lojas virtuais, que possam possibilitar a sub-

missão dos novos títulos criados pelos autores independentes. Por

fim, há a questão da necessidade do desenvolvimento gradual da

percepção do mercado de que todos os livros publicados podem

ser comprados por rneío de lojas virtuais, as quais passariam a ge-

rar uma importante demanda para as gráficas digitais ou editoras

especializadas em produção digital de livros", opina.

Em muitos casos, outra possibilidade que as gráficas apresentam

em termos de serviços digitais é a mescla de trabalhos. Dificilmen-

te se encontra, atualmente, uma empresa exclusivamente focada

na produção de livros (e semelhantes) sob demanda. É o caso da

Printon, conforme explica Ricardo Seabra, seu diretor.

"Hoje temos duas linhas distintas de fluxo digital de impressão; os

que são feitos via fluxo normal - compra sob demanda - a produ-

ção da quantidade exata comprada pelo cliente; e os que buscam

soluções rápidas para um problema, como: compra de poucos

exemplares para determinado evento e depois uma impressão na

tiragem final, mesmo em digital ou até em offset", diz.

Na Printon, assim corno em inúmeras outras gráficas, a Impressãc

Digital parece ter sido inserida no fluxo de trabalho como mais

uma ferramenta com a qual se pode oferecer novos produtos aos

clientes. Entre esses produtos, livros e encadernados sob deman-

da e com outros atributos especiais, como uso de dados variáveis.

Os impressos digitais são responsáveis por 7% do total produzi-
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do pela gráfica e Fernando atribui isso ao fato de a demanda de

trabalhos feitos em impressoras digitais, e que se encaixem nas

possibilidades que ela oferece - e onde é realmente lucrativa -,

serem poucos.

"Nosso fluxo de trabalho é todo formatado para offset, somos grá-

fica offset promocional desde 1961. Entramos na era digital para

agregar serviços aos nossos clientes e com isso estamos nesta

empreitada há praticamente um ano. Com a Bizhub Pró C6500

(da Konica Minolta), há somente a dois meses. O que ajuda é nos-

sa experiência, principalmente no acabamento para trabalhar com

brochuras, encadernados e semelhantes", complementa

Segundo Fernando, a visão de todo o processo gráfico ajuda muito

no acréscimo da Impressão Digital como uma ferramenta adicio-

nal, seja para a impressão sob demanda ou não.

No caso da Printon, o mercado de íivros sob demanda é um nicho

que se abre ern virtude da tecnologia oferecida pela Bizhub. Mas

Fernando destaca ser esse mercado uma mina a ser explorada.

"Hoje, a produção de livros em pequenas tiragens já está total-

mente acessível; estamos vendendo esta idéia no mercado junto

aos nossos clientes. Já é possível e real, por exemplo, o presidente

de uma multinacional publicar um livro com pequena tiragem para

divulgar suas idéias e trajetória e distribuir para Diretoria, clientes,

acionistas etc. Isso, sem a necessidade de vincular o livro a uma

tiragem grande ou à venda em um ponto de venda. Esse fator é

o grande aliado da impressão digital sob demanda - são produtos

que não serão vendidos em algum ponto de venda mas, sim, dis-

tribuídos em comemorações ou com outra finalidade."

Roe! Uildriks, CEO da Océ, é outro executivo de empresa fabrican-

te de tecnologia que enxerga no mercado de livros sob demanda

uma oportunidade em nichos. Ele divide o setor de publicações

em dois, basicamente: as gráficas (que imprimem) e as editoras

(que distribuem e fazem estoques).

"Enxergo a tecnologia de impressão sob demanda como sendo

muito atraente para o segundo caso, o das editoras. Para elas,

diminuir estoques e o fluxo de capital é altamente rentável. A im-

pressão de livros sob demanda permite isso, urna vez que você

não trabalha rnais com volumes e, sim, com unidades."

Uma aplicação em que a impressão sob demanda é extremamen-

te atraente, segundo Roel, é no nicho da produção de manuais e

livros técnicos. "São produtos perenes e que se atualizam com ve-

locidade. Além disso, tem a questão da distribuição regionalizada,

da adaptação de linguagem. Creio que esse é um segmento em

que a impressão sob demanda já tem um espaço especial."

Outra aplicação em que Roel vê oportunidades é nas impressões

para análise de vendas e posicionamento. "Existem exemplos

diversos de curvas que mostram a impressão sob demanda de

livros como viável para reimpressões de novas tiragens, de livros

especiais etc. Mas vejo uma oportunidade muito interessante, por

exemplo, na possibilidade de você poder produzir, um pequeno

volume, exemplares para serem colocados nas lojas e analisados

quanto às vendas. Somente depois estes seriam produzidos em

maior escala, em offset, ou continuariam a serem vendidos on

demartd", exemplifica. "Mas isso são conjecturas. O fato é que as

empresas gráficas e editoras precisam entender o que ê a tecnolo-

gia de impressão digital e como se pode produzir sob demanda."

Entre os entraves para o crescimento da produção de livros sob

demanda no Brasil, Eduardo Sousa, gerente de marketing da Al-
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phaprint, que representa equipamentos HP índigo e Océ, destaca:

"O Brasil ainda possui um baixo índice educacional e o acesso

à Internet ainda é limitado se comparado a países da Europa e

Estados Unidos. Consequentemente, nesses países, o volume de

compra de livros pela Internet é maior, e isso é um dos fatores que

potencializa o desenvolvimento do book on demand.'1

Contudo, Eduardo ainda vê um bom "filão" para a reimpressão

de títulos ern tiragens menores. "Quando um título é reimpresso,

ele não sai com o mesmo número de exemplares- E a tendência

é esse volume cair a cada reimpressão. O mesmo vaie para livros

técnicos, que normalmente não são produzidos em larga escala",

explica. "HP índigo possibilita também que as gráficas editoriais

apresentem bonecos e provas dê capa impressos com tecnologia

digital de alta qualidade corn maior velocidade e qualidade 100%

fiel ao produto final."

Desde a primeira aparição oficial de uma impressora digital na

ípex de 93 - no caso, urna índigo -, vários outros modelos surgiram

no mercado.

Canon, Xerox, Xeikon. Océ, Nipson, Konica Minolta, Kodak, HP

(que acabou por adquirir da índigo e alavancar sua tecnologia com

o lançamento da linha HP índigo Press) são alguns dos maiores

players desse segmento hoje, oferecendo equipamentos que po-

dem produzir desde baixíssimas tiragens até máquinas para maio-

res volumes, em escala industrial.

Já as aplicações variam, mas se concentram em rnaior volume no

segmento Promocional.

João Scortecci defende a teoria de que, devido à segmentação do

mercado editorial, onde a gráfica fica com uma parcela diminuta

dos lucros sobre o preço de capa, muitas empresas que iniciaram

na Impressão Digital visando a produção de livros encontraram

um nicho mais fértil no setor Promocional.

"O fato é que a gráfica acaba com 7.5% da participação sobre o

preço de capa de um livro. E essa valor não muda, se considerar-

mos a filosofia convencional de impressão. É como uma commo-

dity. Por isso, muitas encontram um foco mais fértil no segmento

Promocional, onde podem cobrar mais caro pelo valor agregado

dos dados variáveis, da personalização", enfatiza.

De qualquer forrna, todos os especialistas são unânimes em afir-

mar que a tecnologia digital está aí. é urna realidade e que, em urn

futuro próximo, encontrará espaços os quais poderá se solidificar

e gerar uma demanda viável para o mercado. E empresas fabri-

cantes de soluções apostam nesse quadro, com equipamentos

que operam em duas frentes: qualidade e facilidade.

A Canon oferece como um dos maiores destaques para o seg-

mento de impressão digital colorida a imagePRESS 7000VP. Esse

equipamento pode produzir um volume superior de 50 mil cópias

e traz tecnologia de toner baseada em partículas extremamente

pequenas as quais, segundo a Canon, permitem produzir imagens

nítidas e vividas com aparência de impressão offset.

A resolução é de 1200 dpi e, adicionalmente, a máquina traz dois

sistemas de fixação e uma extensa biblioteca de mídias.

Outra característica importante do novo equipamento Canon é a

velocidade de impressão. Com saída de até 70 páginas por minute

em papel A4. independentemente da gramatura, o equipamento

é um dos mais velozes da categoria. A imagePRESS C7000VP

conta ainda com um exclusivo sistema substituição de toners que

permite o reabastecimento dos consumíveis com a impressora em

funcionamento.

Inf.: www.canon.com.br

HP

O modelo top de linha da família HP índigo Press é a HP Indigc

5500, uma atualização da versão 5000 que traz algumas otimiza-

ções para trabalhos digitais e personalizados (textos e imagens),

corno a ampliação da gama de cores, que passa a oferecer até

sete cores com recursos de gestão de tinta com emulação HP Pro-

fessional Pantone, suporte ao uso de perfis ICC e possibilidade ex-

pandida de aplicação de cores especiais e Spot - incluindo as novas

cores de marca e tintas para fotos cyan claro, magenta claro e matíe

digitai. Essas novas cores claras oferecem uma qualidade fotográfi-

ca significativamente melhor, fornecendo aos provedores de serviço

REVISTA DESKTOP FEVEREIROMARC020D8



de impressão e de acabamento de fotos uma vantagem competitiva

nos mercados profissional de produção de álbuns e fotos.

É capaz de imprimir mais de 1,5 milhão de páginas coloridas ou

mais de 5 milhões de páginas monocromáticas por mês, indo de

encontro ao conceito de offset digital. A resolução atinge até 1200

dpi, com velocidade de cerca de 68 páginas/minuto (cor), 136 pági-

nas/minuto (duas cores) e 272 páginas/minuto (monocromático).

Inf.: www.hp.com.br / www.alphaprint.com.br / www.digigraf.com.br

Kodak

A Kodak possui três linhas de impressoras digitais para maiores

volumes: a Digimaster (monocromática), a Versamark, séries V

(bobina) e S, muito utilizada em fluxos de impressão transacionais,

e a NexPress, considerada o modelo top de linha da empresa.

O modelo NexPress mais avançado, a NexPress 2500, é um

equipamento colorido que pode trabalha tanto cxom quatro corne

cinco cores, capaz de produzir cerca de 83 páginas/minuto em

diversos tipos de substratos. Contudo, essa velocidade pode ser

otimizada para até 3 mil folhas/hora (100 páginas/minuto).

Inf.: www.kodak.com

Kort ica Minolta

Dentro do conceito de "Gráfica Digital", a Konica Minolta oferece

a linha Bizhub com os modelos C250, C450, Pró C500, Pró 920 e

Pró 1050, estes últimos os top de linha da empresa.

Particularmente, o modelo Bizhub Pró 1050, que já possui ins-

talações de sucesso no Brasil, operando com impressos digitais,

incluindo publicações sob demanda, encaixa-se no conceito de se

produzir em volumes flexíveis em alta velocidade. A produtividade

desse equipamento atinge cerca de 105 páginas/minuto (soman-

do 1,5 milhão de cópias/impressões por mês), tem possibilidade

de impressão frente-e-verso e utiliza o toner padrão da linha Bi-

zhub da Konica Minolta, o Simitri. Podem ser usadas gramaturas

de até 300 g/m2, com suporte ao acabamento integrado para até

seis tipos diferentes de dobra, funções de segurança e funções

digitais como scanner (scan-to-email) etc.

O gerenciamento de produção é realizado por meio do Page Sco-

pe, o aplicativo da Konica Minolta para organização e configura-

ção de seítings de impressão.

Inf.: www.konicaminolta.com.br / www.srs.com.br / www.alpha-

print.com.br

Nipson VaryPress

A impressora Nipson VaryPress 400 é construída para trabalhar

em modo contínuo e maximizar o tempo de funcionamento livre

de falhas num ambiente de alta demanda de produção. Com sua

velocidade de produção de até 125 metros/minuto e largura máxi-

ma de impressão de 18.5 polegadas (largura máxima de papel de

20.5 polegadas), a impressora VaryPress 400 pode produzir rnais

de 840 páginas A4 / minuto no rnodo simplex two-up e mais de

1680 páginas A4 / minuto no modo duplex two-up (duas folhas).

A resolução atinge 600 dpi e sua tecnologia de impressão envolve

processo de fusão (flash fusing), que funde o toner sern aquecer

o substrato, de modo que o substrato não enruga, vinca, deforma

nem resseca.

Inf.: www.nipson.com / www.ipsbrasil.com

A Océ duas principais para Impressão Digital de livros, ambas mo-

nocromáticas: a VarioPrint e a VarioStream.

A linha VarioPrint conta com impressoras de folha solta com re-

solução de até 600 dpi. Por utilizar urn sistema de fusão à baixa

temperatura, é o equipamento digital que permite a utilização da

mais variada gama de mídias.

Sua oferta de modelos também varia de acordo com a produtivi-

dade exigida, podendo ir de 45 até 150 páginas/minuto. Para fina-

lização, possui arquitetura aberta que permite o uso de soluções

de acabamento inline.

Já a família VarioStream oferecem um índice maior de produti-

vidade, contando com alimentação por bobina. Também possui

padrão de resolução de 600 dpi, contudo, sua velocidade pode

atingir a casa das 1200 páginas/minuto.

Seu software de gerenciamento é o Prisma, oferecido pela Océ.

Inf.: www.alphaprint.com.br ou www.oce.com.br

Xerox

Dona da linha ÍGen 3, modelo mais avançado para produção di-

gital, a Xerox possui ainda a linha DocuColor, DocuTech e Nuvera

em diferentes modelos e configurações.

Especificamente, a ÍGen 3 110 possui total suporte a impressos

personalizados (textos e imagen) e tiragens mínimas, conta com

velocidade de cerca de 110 impressos/minuto (dados da fabrican-

te), calibração de cores com suporte ao uso de perfis ICC e reso-

lução de 600x600 dpi. Traz tecnologia de toner e seis módulos de

alimentadores de entrada com duas bandejas cada.

Inf.: www.xerox.com.br
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