
Softwares para Dados Variáveis 
Apl icat ivos pe rm i tem personal izar impressos, um dos ramos mais promissores em artes gráficas 

"ma das grandes apostas do merca-

do gráfico é a impressão de dados 

variáveis ou VDP (da sigla em inglês 

Variable Data Printing). Utilizada em contas, 

faturas e malas-diretas, os impressos perso-

nalizados são considerados uma importante 

ferramenta de marketing direto, pois como 

apresentam uma abordagem pessoal e direta, 

chamam mais a atenção do leitor do que uma 

campanha comum, o que faz com que tenham 

altos índices de retorno. Além disso, utilizar 

faturas para envio de material promocional 

faz com que as empresas economizem valores 

significativos em taxas de correio, o que torna 

esse tipo de serviço ainda mais atraente. 

Os números são promissores. Segundo 

dados divulgados no livro "Impressão digi-

tal - Transpromo" de Hamil ton Terni Costa 

e Marco Antonio Tiburcio, o Brasil impr ime 

anualmente cerca de 18 bilhões de páginas 

anuais de impressos transacionais (faturas, 

contas de energia, gás, telefonia, boletos, 

entre outros). Todos esses materiais pode-

riam levar mensagens promocionais e se 

tornar boas fe r ramentas de market ing. Es-

ses números mos t r am ao mercado gráfico 

uma boa opor tun idade de negócios. 

"Para aquelas gráficas que estão buscan-

do se reposicionar no mercado para buscar 

maior diferenciação e t ambém melhorar o 

valor agregado nas vendas, a implantação de 

um sistema que lhe possibilite trabalhar com 

dados variáveis é uma alternativa importante" 

explica o consultor Hamilton Terni Costa. 

Para o diretor de desenvolvimento de 

negócios da Print Laser, Alexandre Batista, 

um dos melhores invest imentos para quem 

deseja entrar nesse mercado é trabalhar 

com o chamado VDP full color, ou seja, da-

dos variáveis coloridos, que personal izam 

cores, imagens, fontes etc. Segundo o dire-

tor, esse mercado não está sa turado como 

o de dados variáveis tradicionais (preto 

e branco). "Esse é um mercado nascente. 

Q u e m conseguir aproveitar esse m o m e n t o 

e oferecer serviços de fo rma competen te vai 

se dar bem, porque o mercado não está es-

t ru tu rado para atender a demanda", afirma. 

A Print Laser é considerada hoje uma das 

maiores gráficas no ramo de VDP no país. 

Para se ter uma idéia da demanda, a empresa 

despacha em média 75 milhões de correspon-

dências personalizadas por mês. Com cinco 

plantas de produção (em Recife, Rio de Janei-

ro, Salvador e duas unidades em São Paulo), 

a gráfica conta com cerca de 70 impressoras, 

entre elas, as monocromáticas IBM, InfoPrint, 

Xerox, Océ; e as coloridas Screen TPJ 520 e 

HP índigo 5500. Em relação aos aplicativos, 

a empresa utiliza soluções da InfoPrint para 

o gerenciamento do fluxo de trabalho, e para 

composição dos documentos e formatação 

das regras de negócios, a companhia trabalha 

com o PrintNet, da GMC, e com o DocOne, 

aplicativo que hoje pertence à Pitney Bowes. 

A empresa se ocupa apenas da impressão de 

dados variáveis, sendo que a impressão offset 

é produzida por gráficas parceiras. 

Aplicativos 

Para quem se interessou pelo assunto, são 

apresentadas a seguir as principais soluções 
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desenvolvidas pelas empresas de softwares. 

Alguns aplicativos, além de trabalhar com ma-

teriais impressos, podem combinar e-mails e 

sites personalizados, e até mesmo analisar as 

taxas de retorno das campanhas. Confira. 

Canon 

A ferramenta Planet Press é a solução oferecida 

pela Canon. O aplicativo integra todas as etapas 

para produção de VDP, desde a criação do do-

cumento até a saída para a impressora. Segundo 

o analista de pré-vendas da Canon, Vítor Mos-

colini, o módulo de criação, chamado de Planet 

Design, permite o desenvolvimento de docu-

mentos com a mesma facilidade de aplicativos 

para escritórios, como MS-Office, Open Office, 

entre outros. Com ele é possível variar imagens, 

textos (fontes, tamanho, cor, estilo), códigos de 

barras, imagens, gráficos, logotipos, mensagens 

personalizadas, entre outros. 

Após o desenvolvimento da campanha, 

é possível criar workflows de produção (flu-

xos de trabalho) com o módulo Planet Press 

Production, com o objetivo de aumentar a 

produtividade. Em relação a aplicações web, 

com o módulo Planet Press Image pode-se 

criar documentos de diversos formatos (PDF, 

JPG, TIFF etc.) e automaticamente enviá-los 

para e-mail, fax e arquivamento. De acordo 

com o analista da Canon, todo fluxo é gera-

do através de regras de negócios, to rnando a 

personalização do processo completa. 

CristalTec / InLine 
As empresas disponibilizam o CAPS, um 

aplicativo desenvolvido no mercado nacional, 

que possibilita inserir os dados variáveis em 

documentos criados desde softwares simples 

como Word e Excel até profissionais, como 

InDesign, Illustrator ou Corel. O processo 

consiste em importar os dados e formulários, 

criar um arquivo intermediário, criptografa-

do, que contém fontes, formulários e dados, 

e imprimir em qualquer impressora com lin-

guagem PCL/PostScript/AFP. 

Segundo o diretor da CristalTec, Daniel 

Francisco Gomes, uma das principais carac-

terísticas do CAPS é a possibilidade de mes-

clar as informações em tempo de consulta. 

Ou seja, em um trabalho de 100 mil imagens 

o programa gera uma imagem e 100 mil infor-

mações, ao invés de gerar 100 mil documen-

tos completos, o que ocuparia mais memória. 

O CAPS trabalha também com aplicações 

web, vinculando, por exemplo, uma campanha 

impressa com e-mail e URLs personalizados. 

DirectSmile 

O DirectSmile é um dos primeiros aplicativos 

do mundo a trabalhar com imagens variáveis. 

Segundo informações da Alphaprint, uma das 

empresas que comercializa o software no Brasil, 

o programa, desenvolvido por uma empresa ale-

mã, funciona como um plug-in do Adobe InDe-

sign e permite criar e integrar materiais perso-

nalizados com variações de cores, fotos, mapas, 

imagens e fontes especiais. Além de produtos 

impressos, é possível integrar sites com conteú-

do variável, e-mail marketing e URL personali-

zado, oferecendo ao cliente uma ferramenta de 

marketing completa, inclusive com análise dos 

resultados. O programa oferece saída nos forma-

t o s : PDF, PPML e JLYT (HP índigo). O aplicativo 

também é comercializado pela SRS. 

GMC 
Outro programa comercializado tanto pela Al-

phaprint como pela SRS é o PrintNet, da GMC, 

um dos principais aplicativos para dados variá-

veis do mercado. O PrintNet é compatível com 

QuarkXPress e Adobe InDesign e oferece saída 

para PPML, SVG, VDX, Postscript, PDF, PCL, 

IPDS, AFP, Metacode, IJPDS, VPS, imagem, 

texto, internet ou mensagens em SMS. 

O software permite variação de fontes, 

cores (inclusive Pantone), imagens e mapas. 

Um dos diferencias do programa é o software 

próprio para gerenciamento de campanhas 

pela web e ações transpromocionais. Segundo 

o especialista de produtos da GMC, Leonar-

do Vasone, é possível utilizar URLs persona-

lizados através de plugins de terceiros (como 

o Mindfire), imagens com conteúdo variável 

(DirectSmile), assim como utilizar próprio 

software da G M C para a criação. 

HP 

Integrado ao Adobe InDesign, a HP oferece 

a solução SmartStream Designer. O aplicativo 

permite criar, integrar, imposicionar (em es-

pecial em impressoras como HP DesignJet e 

HP Scitex) e verificar materiais criados com 

dados variáveis. É possível variar cores, fotos, 

mapas, imagens e fontes especiais persona-

lizadas. Integrada a módulos de softwares 

como DirectSmile Cross Media, MindFire, 

GMC, entre outros, é possível trabalhar com 

aplicações web, como URLs personalizadas e 

e-mail marketing. Segundo a Alphaprint, uma 

das empresas que comercializa a solução, o 

SmartStream apresenta b o m custo-benefício. 

IBSolut ion 

A companhia disponibiliza o aplicativo IBS-

vdp, que trabalha através de três módulos 

principais: JetForm Design, desenha os for-

mulários e insere campos fixos e variáveis; 

JetForm Transformation, informa os campos 

que serão preenchidos por dados variáveis; e 

JetForm Central, automatiza a tarefa de rece-

bimento dos dados variáveis, identificação do 

formulário e inclusão dos dados nos campos. 

Este último módulo é o responsável por fazer 



o merge dos dados com o formulário e enviar 

o documento para qualquer impressora já em 

PCL ou PostScript, podendo gerar um PDF 

em paralelo e regras de workflow. 

Segundo o di re tor comercial da IBSo-

lution, Leandro Ramos, com a f e r r amen ta 

JetForm Design é possível variar fontes , 

desenhos gráficos básicos, incluir logoti-

pos, imagens, t an to variáveis c o m o fixas. 

C o m o aplicativo já fo ram feitas campa-

nhas de market ing, holeri tes, bole tos ban-

cários, malas-diretas , no tas fiscais, bole tos 

em geral, vale-refeição, ent re ou t ros . 

InfoPrint 
A empresa oferece uma solução completa aos 

clientes por meio de aplicativos próprios que 

integram a família InfoPrint Software Ad-

vantage ou através de softwares de parceiros, 

como GMC, DocPath, Mapping, entre outros. 

Um dos aplicativos mais importantes dentro 

do sistema é o Infoprint Process Director, 

programa que gerencia todo o fluxo de dados 

dentro do ambiente de produção da gráfica, 

interagindo com as diversas ferramentas de 

composição (softwares de parceiros). 

Segundo o especialista em soluções da 

InfoPrint, Alexandre Barros, o aplicativo 

funciona como um único ponto de controle 

que acompanha a chegada dos dados que se-

rão impressos e através de fluxos de trabalho 

pré-definidos automatiza todo o processo 

de produção. Por meio dessa ferramenta é 

possível integrar a campanha de VDP com 

os recursos web, como e-mail marketing e 

URL personalizada. O sistema oferece ainda 

a possibilidade de análise de resultados de 

campanhas, serviço ainda pouco comum em 

gráficas brasileiras, segundo a campanha. 

Kodak 
A Kodak desenvolveu o Darwin, aplicativo que 

trabalha junto ao Adobe InDesign, no sistema 

de menus. Após a criação da arte no InDesign, 

que pode utilizar inclusive efeitos do Pho-

toshop, o designer ou operador de pré-impres-

são aciona o Darwin dentro do próprio progra-

ma, carrega a base de dados, cria as regras e as 

vincula com os campos desejados na página. O 

resultado final pode ser visto no próprio InDe-

sign e é possível dar saída em qualquer forma-

to: PDF, PPML, VDX, PS, VIPP e VPS. 

Segundo o especialista em aplicações di-

gitais da Kodak, Luis Felipe Cunha, a criação 

das regras da campanha é independente, o que 

deixa o software mais produtivo até mesmo 

para elevado número de campos e variáveis. 

É possível variar textos, imagens, ilustrações, 

páginas, código de barras, planilhas, gráficos, 

mapas, entre outros. 

Print One 
Especializada em negócios digitais, a Print 

O n e desenvolveu uma solução de dados va-

riáveis que funciona dentro de aplicativos 

web-to-print . Segundo a empresa, é possível 

adquirir o software de dados variáveis sepa-

rado, de acordo com as necessidades da grá-

fica. Com ele, é possível variar textos, fontes, 

cores, imagens, entre outros. 

Xerox 

C o m uma ferramenta que integra conteúdos 

produzidos no InDesign, Illustrator ou Pho-

toshop, a Xerox disponibiliza o Xmpie. O 

aplicativo funciona como uma paleta dentro 

dos softwares da Adobe e possibilita conec-

tar a base de dados dos clientes com os da-

dos que serão variados dentro do impresso, 

chamados de regras de negócios. É possível 

variar fontes, cores, imagens, gráficos e até 

mesmo mapas, através de provedores como 

Naviteq, Yahoo Maps e Google Maps. 

O Xmpie funciona tanto para criação 

de impressos transpromocionais como em 

e-mails personalizados e mensagens SMS. 

Por meio do site de URL de resposta, é pos-

sível acompanhar a campanha em tempo real, 

mensurando os resultados. Segundo o gerente 

de produto Xmpie da Xerox, André Simões, o 

objetivo da campanha é criar um relaciona-

mento, um diálogo com o cliente final. O pro-

duto pode ser encontrado na PrePress. 
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