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A criatividade 
é o limite

Com mais qualidade, impressão digital ganha 
espaço e permite às agências explorar 

soluções antes impensáveis

Por JOSÉ PAULO SANT’ANNA

A tecnologia digital vem alte-
rando práticas e comporta-

mentos nas duas últimas décadas. 
Estratégias no passado impensá-
veis tornaram-se possíveis e passa-
ram a fazer parte do cotidiano de em-
presas dos mais variados segmentos. No 
campo da impressão, ocorre o mesmo. 
A evolução dos equipamentos digitais 
de 1990 para cá está alterando o per� l 
da prestação de serviços. 

A impressão digital em preto e branco 
já era conhecida no início da década de 
1990, quando as máquinas à disposição 
eram as copiadoras. As primeiras máqui-
nas coloridas usadas pelo setor começa-
ram a circular pelo mercado por volta de 
1995. Não foi experiência muito anima-
dora. A qualidade da impressão deixava 
a desejar e o preço dos equipamentos era 
elevado. Na primeira década do século 21 
começaram a surgir máquinas coloridas 
mais eficientes, com preços mais compe-
titivos. E a evolução continua.

Quando o cliente quer grandes 
 tiragens de uma impressão com o 
 mesmo  conteúdo, o off-set continua im-
batível. Mas o incremento na qualidade 
dos  trabalhos proporcionado pela evo-
lução dos equipamentos digitais dá aos 

 prestadores 
de serviços ampla 

vantagem quando as  encomendas 
requerem conteúdos personalizados. 
Eles também permitem tiragens variáveis. 
É possível atender aos pedidos com nú-
mero de cópias reduzido, opção impensá-
vel no off-set. Quando necessário, é pos-
sível aliar a impressão digital e o off-set.

Essas características da impressão di-
gital são valiosas para o setor de comuni-
cação. Com tal flexibilidade, anunciantes 
e agências podem criar campanhas pro-
mocionais ou de marketing direto as mais 
diversas, individualizadas ou não, para o 
número de clientes desejado. Indústria de 
comunicação à parte, as gráficas digitais 
também podem explorar suas caracterís-
ticas na criação de produtos diferenciados 
ou em ações dirigidas às pessoas físicas.  

Algumas gráficas usam a tecnologia 
digital como carro-chefe de seus negó-
cios. São os casos, por exemplo, da Pig-
maFast, AlphaGraphics e Paper Express. 

Prova do crescente in-
teresse por esse tipo de 

impressão está no desem-
penho dessas empresas. Em 

2012, um ano muito difícil para 
a indústria gráfica (leia mais à pág. 60), 
elas apresentaram resultados superiores 
às das concorrentes que utilizam méto-
dos tradicionais. Não cresceram como 
desejavam, é verdade. No entanto, pare-
cem menos preocupadas com o futuro.

Fusão
Ampliar a capacidade de atendimen-

to com a oferta de serviços digitais alia-
dos aos de off-set é pedida para lá de de-
sejável. Essa estratégia acabou unindo a 
Fast Print, especializada em digitais, com 
a Pigma, voltada para off-set. O negócio 
foi concluído este ano e ficou em família, 
com a união entre a Fast Print, de Flávio 
Tomaz Medeiros, e a Pigma, de seu filho, 
Flávio Tomaz Medeiros Júnior. Diretor 
comercial da divisão digital da empresa, 

Medeiros explica o caráter do 
acordo. “Houve uma quase fu-
são. Não aconteceu a integra-
ção entre as empresas, mas a 
das operações.”

Com a autoridade de quem 
conhece a fundo os problemas dos dois 
tipos de gráficas, Medeiros dá sua opi-
nião sobre o futuro. Na visão dele esta-
mos passando por uma trajetória sem 
volta. “A impressão digital vai abocanhar 
todos os serviços que tenham algum ti-
po de personalização”, acredita. Essa pro-
priedade vai ao encontro da vontade do 
mercado, já que os anunciantes querem 
campanhas cada vez mais inteligentes, 
observa o executivo.

Isso não significa o fim da tecnologia 
off-set. “No caso de jornais e revistas, por 
exemplo, com grandes tiragens de um 
mesmo texto, elas sempre terão espaço”, 
lembra Medeiros.  No nicho dos livros, 
cada uma deve ficar com sua fatia. Exis-
tem obras de pequena tiragem, onde a 
impressão digital é muito competitiva. 
Os de maior tiragem continuam com as 
gráficas que atuam com off-set.

Por isso, o  diretor comercial acredita 
que os negócios provenientes da impres-
são digital devem ter índices de cres-
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cimento maiores nos próximos anos. “A 
Fast Print e a Pigma apresentaram resul-
tados positivos no ano passado. A Fast 
Print cresceu mais”, diz. Qualquer que 
seja a técnica, Medeiros não se preocupa 
muito com o atual cenário do setor. Pa-
ra superar as dificuldades, o segredo é a 
excelência da gestão. “É preciso agregar 
valor aos negócios e reduzir custos, com-
bater os desperdícios”, aconselha. 

Novas soluções
A impressão digital tem crescido em 

média 20% ao ano no Brasil desde o iní-
cio do século. O resultado talvez não te-
nha sido tão expressivo em 2012, mas o 
potencial do setor para os próximos anos 
é enorme. O cálculo é feito por Rodrigo 
Abreu, sócio- presidente da AlphaGra-
phics. A gráfica nasceu há 43 anos nos 
Estados Unidos e está no Brasil há 23. 
Os números da empresa comprovam a 
grande evolução das vendas no setor. Em 
2010, faturou R$ 57 milhões no País. No 
ano passado, foram R$ 72 milhões. Desse 
total, em torno de 85% são originados de 
trabalhos digitais e os outros 15%, de off-
-set. Para 2013, a estimativa é crescer 10%.  

A AlphaGraphics atua no regime de 
franquia. Por aqui, conta com uma loja 
própria e 22 franqueadas. Está presen-
te em sete Estados da federação, distri-
buídos nas regiões Sudeste, Nordeste e 
Centro-Oeste. Abreu recorda existirem 
centenas de pequenas lojas de impres-
são digital espalhadas pelo Brasil, sendo 
que muitas estão localizadas nas perife-
rias das metrópoles.

A empresa trabalha com outro perfil 
de ponto de venda. “Nos instalamos nas 
principais avenidas das grandes cidades. 
Para abrir uma loja da rede é necessário 
investimento de, no mínimo, R$ 1 milhão”, 
informa. A AlphaGraphics trabalha em 
regime de cooperação. “Um cliente pode 
fazer o pedido em São Paulo e ter as im-
pressões realizadas em Salvador. A estra-
tégia permite agilidade e reduz os custos 
de logística”, explica. 

Para Abreu a flexibilidade oferecida 
pelos equipamentos é uma grande van-
tagem para determinados tipos de enco-
mendas, em especial quando usada com 
inteligência. “Novas soluções permitem 
agregar valor ao trabalho e criar merca-
do”, garante. A situação vale para peque-
nas ou grandes encomendas.

Para citar um trabalho corriqueiro, no 
caso de um simples cartão de visitas, no 
passado, as empresas pediam grandes 
tiragens. Hoje, pedem pequenas. O ga-
nho dessa estratégia? “Em São Paulo, por 
exemplo, o número dos celulares mudou 
no início do ano. Com tiragens peque-
nas não foi preciso inutilizar uma gran-
de quantidade de cartões já impressos”, 
comenta Abreu. O mesmo vale para ou-
tras aplicações. São os casos das aposti-
las de treinamento, pois a tecnologia está 
em constante evolução as apostilas pre-
cisam ser frequentemente atualizadas.

Sugestões para os clientes
Entender os problemas dos clientes e 

dar sugestões é a principal arma da Pa-
per Express, uma das pioneiras em tecno-
logia de impressão digital no Brasil. “Co-
meçamos em 1988, fazendo fotolito di-
gital”, ressalta Fabio Mortara, presidente 
da companhia e também da Associação 

Diversifi car interessa
Gráfi cas promocionais bastante 

conhecidas no mercado pelos 
trabalhos de impressão off-set que 
prestam não estão desatentas ao 
fi lão digital. Várias delas resolveram 
investir na aquisição de máquinas 
para diversifi car seu campo 
de atuação. 
Uma delas 
é a Stilgraf. 
“Esse é um 
mercado que 
não existia 
algum tempo 
atrás. Hoje 
vem evoluindo 
de forma 
satisfatória”, opina 
o diretor comercial 
Robison Borges. Na 

Stilgraf adquiriu, há um ano e meio, 
seu primeiro equipamento de ponta 
do gênero, uma máquina HP Indigo 
7.500. Com ela, a gráfica pretende 
atender aos pedidos —  em especial 
aos de menor tiragem — até duas mil 
cópias. “Nesses casos, a tecnologia 
reproduz a fidelidade do offset a 
preços mais competitivos”, justifica. 

Um exemplo é a série de livros 
impressos pela empresa para 
a frota de navios Valemax, da 
companhia mineradora Vale.

Outra gráfi ca de ponta, a Burti, 
também aposta no aumento de 
encomendas para esse setor. 
“Adquirimos uma máquina digital no 
ano passado”, cita o vice- presidente, 
Leonardo Burti. Para ele, uma boa 
oportunidade de negócios acontece 
no nicho de publicações de tiragem 
reduzida, como livros ou revistas 
customizadas.

Boas ideias geram retorno
A criatividade aplicada na 

prestação de serviços é aliada 
imprescindível para o desempenho 
das gráfi cas digitais. Alguns trabalhos 
ajudam a entender melhor a questão. 
A Fast Print foi responsável por um 
case que virou paradigma desse tipo 
de aplicação. Ela fez a impressão 
das capas da edição de aniversário 
de 40 anos da revista Veja. As capas 
contavam com textos dirigidos a cada 
assinante. Foram mais de um milhão 
de exemplares. “Apenas o número 
40 era em hot stamping. O resto foi 
impresso com tecnologia digital, 
inclusive as imagens”, conta Flávio 
Tomaz Medeiros, diretor comercial da 
divisão digital da empresa.

Case recente, Medeiros aponta 
um trabalho criado para a Peugeot. A 
campanha começou com impressos 
individuais que convidavam cada 
destinatário a entrar em um hot site 
onde ele se identifi cava e respondia 
a algumas questões. As informações 
basearam a criação de folders 

contrato com editoras, conseguem 
colocar suas obras à venda sem 
custo. “Quando o livro é vendido, a 
AlphaGraphics o imprime e entrega 
ao comprador, repassando a comissão 
pela venda ao autor”, explica o 
empresário. O agBook reúne 18 mil 
autores e faturou R$ 1 milhão em 2012.

Como exemplo da fi losofi a da Paper 
Express, o presidente Fabio Mortara 
aponta um serviço prestado para a 
empresa de produtos de papelaria Las 
Locas, aberta no fi nal do ano passado. 
O cliente tinha o objetivo de fazer 
artigos diferenciados, com design 
próprio e criativo. “A gráfi ca digital 
atende perfeitamente a esse tipo de 
encomenda”, revela Mortara. 

Depois de estudos de 
desenvolvimento, surgiram blocos 
de anotações que servem como 
mousepads, blocos memopad de 
anotações para ser utilizados de 
apoio de braço junto ao teclado 
do computador, cartões que se 
transformam em porta- retratos 
e outros produtos. “Graças à 
originalidade esses itens já estão à 
venda em grandes lojas, como Livraria 
Cultura e Paper Craft”, orgulha-se.

individuais, com fotos e textos variáveis, 
nos quais as pessoas eram convidadas 
a um test drive com hora marcada na 
concessionária de sua escolha.

A AlphaGraphics também aposta 
em trabalhos diferenciados. Foi 
incumbida pela matriz norte-americana 
de mostrar como funciona na prática 
a convergência entre online e off-line. 
O público eram 400 participantes de 
uma convenção da própria empresa 
realizada em Chicago, nos Estados 
Unidos. Para sair do convencional, a fi lial 
brasileira criou um folder personalizado, 
entregue junto com o kit de boas-vindas. 
“Desenvolvemos material totalmente 
customizado para cada convidado. O 
público presente entendeu na prática 
como as mídias online e off-line podem 
ser usadas”, atesta Rodrigo Abreu, sócio-
presidente da AlphaGraphics. 

A mesma preocupação vale para 
pessoas físicas. Criado há pouco mais 
de dois anos, o agBook é um serviço 
que funciona como livraria virtual sob 
demanda. Autores independentes, sem 

Capa personalizada da edição de 40 anos da Veja e material de 
escritório da Las Locas: exemplos de uso criativo da impressão digital
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qualidade a preço competitivo
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para diversifi car seu campo 

satisfatória”, opina 
o diretor comercial 
Robison Borges. Na 

preços mais competitivos”, justifica. 
Um exemplo é a série de livros 

Livro impresso com tecnologia digital: 
qualidade a preço competitivo

avaliação dele, os equipamentos digitais 
melhoraram e a qualidade dos impressos 
coloridos obtidos tem incentivado as 
encomendas.

Para atender a esse nicho, a 

Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf).  
O progresso dos equipamentos colori-
dos é apontado como principal motivo 
de consolidação da gráfica que, de acor-
do com Mortara, atingiu a casa dos dois 

dígitos de crescimento na segunda me-
tade da década. Em 2010, por exemplo, 
a empresa cresceu 15%. Em 2011, foram 
19%. No ano passado, com as dificulda-
des vividas pelo setor, a Paper Express 

empatou com o exercício anterior. “Este 
ano temos perspectiva de crescer 10%”, 
adianta. O primeiro trimestre, no entan-
to, não foi bom. “Sentimos uma melhora 
a partir de março”, informa.
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ganhadora de dois troféus
no prêmio abemd 2013.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1559, p. 53-54, 13 maio 2013.




