
impressão
DIGITAL

Ações de marketing direto
através de recursos

de impressão personalizada
estão ficando

cada vez mais criativos,
sofisticados e urgentes

A impressão digital está cada dia mais presen-

te na sociedade por causa da agilidade e da

possibilidade de imprimir dados variáveis, ou seja,

impressos personalizados. "Os consumidores estão

mais exigentes e, para conquistá-los, as ações de

marketing direto estão ficando mais personaliza-

das e sofisticadas com prazos de execução sempre

menores", afirma Fábio Mortara, diretor da Paper

Express.

Apesar do dinamismo da Internet em comuni-

car os mais diversos assuntos, a humanidade ainda

não perdeu o gosto pela sensação de tocar um im-

presso e sentir a textura do papel e das tintas, além

de manuseá-lo, apreciar a disposição de textos e

imagens e levá-lo aonde quiser.

Ao que parece a Internet até aumentou a

demanda por folhetos, mala-direta, convites, carta-

zes, cartões, livros, revistas, entre outros impressos,

multiplicando a demanda pelos serviços de impres-

são digital.

A tecnologia é uma solução para pequenas

tiragens com rapidez e qualidade, até 1 mil exem-

plares, pode chegar até 5 mil, ou ter aplicações es-

peciais como a tiragem com as centenas de milha-

res de exemplares da revista Veja, que combinou

impressão digital com off-set para personalizar a

edição comemorativa de seus 40 anos, em setem-

bro de 2008. (Conheça na pág. 32 o case da revis-

ta, escrito por Luís Felipe Cunha, da Xerox).

Para aqueles que acreditam que a impressão

digital irá substituir a impressão em off-set, um

lembrete: pode acontecer, mas daqui a muitos

anos. A impressão digital complementa a tecno-

logia off-set, atendendo aos segmentos aos quais

a impressão tradicional tem dificuldade em suprir,

principalmente pela urgência dos clientes e do cus-

to para pequenas tiragens. Assim as duas tecnolo-

gias se complementam suprindo as limitações de

cada uma. Podemos dizer que as duas formas de

impressão têm suas vantagens e desvantagens.

A principal vantagem da tecnologia digital

está na impressão sob demanda, pequenas tira-



gens em curto espaço de tempo." É possível ter um

trabalho pronto em duas horas", afirma Gilson Gil,

diretor da GGraphil.

Ele observa que tiragens pequenas, como por

exemplo: 200 malas-diretas formato A4 4/4 em

cores, 50 cartazes formato A3 e 200 cartões de

visita, são quantidades com custos inviáveis para

impressão em offset, mas são plenamente viáveis

para impressão digital. "Sempre trabalhamos com

impressão em off-set, porém, para atender às ne-

cessidades e urgências de nossos clientes, decidi-

mos trabalhar também com impressão digital."

Hoje a impressão digital é boa para os clientes

e para as gráficas que atuam nesse segmento de

mercado, por causa da menor concorrência.

"Trabalho com impressão digital há doze

anos, primeiro porque atendo à faixa de mercado

que necessita de baixos volumes de impressão;

segundo, porque esse mercado é menos compe-

titivo", afirma Malu Gomide, diretora da Paper

Company.

Um dos grandes desafios para a impressão

digital é aceitar os diversos tipos de acabamento

utilizados na impressão off-set por causa das bai-

xas tiragens. Apesar disso, algumas gráficas como

a Paper Express encontraram soluções para traba-

lhar com acabamentos da off-set como laminação

fosca e brilho, verniz UV total e reserva, facas es-

peciais, encadernação, entre outros.

Segundo Fábio Mortara, todos os materiais

impressos em offset podem ser produzidos em im-

pressoras digitais, porém elas apresentam algumas

limitações em relação ao formato e gramatura do

papel, mas pode imprimir tranqüilamente aposti-

las, cartazetes, folhetos, flyers, convites, folders,

fotos, mobiles, woblers, cartões, broadsides, catálo-

gos, relatórios, balaços, malas-diretas, calendários,

postais, foto-books, pequenas embalagens, mock-

ups de emblagens, agendas, revistas, newsletters e

livros sob demanda.
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