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Atualmente, as artes gráficas vivem um momento de grande desenvolvi-

mento tecnológico, principalmente em relação às novas tecnologias de im-

pressão sem fôrma, popularmente conhecidas como impressão digital. O 

objetivo central desta pesquisa é compreender as mudanças dos métodos 

produtivos provocadas pela adoção da tecnologia de impressão digital pela 

indústria gráfica. 

Este trabalho propõe o levantamento dos principais sistemas de impressão 

sem fôrma adotados pelas gráficas, identificando as tendências tecnológicas 

de impressão sem fôrma desenvolvidas especialmente para a indústria grá-

fica. Visa, ainda, investigar quais recursos de impressão de dados variáveis 

foram viabilizados por esta tecnologia, analisando o impacto destes novos 

sistemas de impressão gráfica sobre a impressão de dados variáveis ou im-

pressão personalizada.

A pesquisa também apresenta um conjunto de trabalhos gráficos relevantes 

ou inovadores que utilizam a impressão de dados variáveis com o objetivo de 

apontar as possibilidades produtivas de impressão de dados variáveis via-

bilizadas por esta tecnologia. A análise dos resultados da pesquisa visa do-

cumentar o novo cenário da impressão digital dentro da indústria gráfica, as 

tecnologias de impressão sem fôrma mais empregadas por este setor, e as 

diferentes alternativas produtivas de impressão de dados variáveis.

Palavras-chave

Impressão de dados variáveis (VDP), impressão sem contato, processos de 

impressão, indústria gráfica e editorial.
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Nowadays, the graphic arts are in a great moment of technological develop-

ment, especially in new printing technologies without a printing plate, which is 

popularly known as digital print. The main objective of this research is to un-

derstand the changes in production methods by the adoption of digital print-

ing technology for the printing industry.

This paper proposes the research of the leading computer to press systems 

adopted by graphics and the identification of print technology trends without 

a printing plate, specially developed for the printing industry, as well as investi-

gate which variable data printing capabilities were enabled by this technology, 

analyzing the impact of these new graphic printing systems on variable data 

printing and custom printing.

The survey also presents a set of relevant and innovative graphic works that 

use variable data printing in order to point out the productive possibilities of 

variable data printing, enabled by this technology. The analysis of the survey 

results aims to document the new situation of digital printing in the printing 

industry, the printing technologies without a printing plate more used in this 

area and the different productive alternatives of variable data printing.

Key words

Variable data printing (VDP), non impact printing, printing processes, print 

media industry and editorial.
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Caracterização geral da pesquisa 

O início da década de 2000 marcou a presença cada vez mais constante da 

impressão digital dentro das gráficas brasileiras. Antes disso, as limitações 

deste sistema de impressão, provocadas em sua grande parte pela insu-

ficiente capacidade de processamento dos computadores, impedia que a 

tecnologia fosse aceita na indústria gráfica, pois as imagens impressas ainda 

não tinham qualidade de reprodução compatível com o offset - o sistema de 

impressão mais empregado pelas gráficas. Além da baixa resolução das ima-

gens impressas, o tempo de processamento dos arquivos a serem impressos 

era longo, chegando a algumas horas, dependendo do tamanho e complexi-

dade do arquivo.

Com o desenvolvimento da informática e lançamento de computadores cada 

vez mais potentes, a impressão digital, antes limitada a impressos amadores 

ou de baixa resolução, começa a ser aplicada na indústria gráfica. Nesta épo-

ca, tive a chance de trabalhar na Xerox do Brasil - uma das empresas pioneiras 

no desenvolvimento de tecnologias de impressão digital e líder de mercado 

naquele momento – fazendo a migração de aplicações e arquivos, antes im-

pressos em offset, para o sistema de impressão digital.

Anos mais tarde, já trabalhando na escola SENAI “Theobaldo De Nigris”, a 

impressão digital cruza novamente o meu caminho, quando assumo as au-

las práticas e teóricas desta disciplina no curso técnico. Já em 2012, tive a 

oportunidade de visitar a DRUPA, maior feira da indústria gráfica mundial, e 

comprovei o quanto de espaço a impressão digital conquistara na indústria 

gráfica. Cerca de 40% da feira era dedicada a esta tecnologia.

Todavia, mesmo com a aplicação cada vez maior da impressão digital, o cha-

mado VDP (variable data printing) ou impressão de dados variáveis continu-

ava a ser um mistério para a grande maioria, inclusive para os que trabalham 
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com tecnologia gráfica. Este campo da impressão digital ainda é muito fecha-

do, quase hermético, e conta com poucas informações disponíveis. 

A escolha do tema “Impressão Digital: tecnologias e impressão de dados 

variáveis” como foco da pesquisa deve-se, principalmente, a este cenário 

onde a maioria das pessoas, inclusive as que trabalham na indústria gráfica, 

desconhece o que é ou como funciona a impressão de dados variáveis. Ou 

seja, é uma tentativa de propagar informações e conhecimento sobre esse 

tipo de impressão.

Esse novo cenário da impressão digital, mais presente na indústria gráfica, 

conduziu a questão fundamental da minha pesquisa: descobrir os novos re-

cursos de impressão de dados variáveis, viabilizados pelas recentes tecnolo-

gias de impressão digital na indústria gráfica. 

Esta questão levou a outras perguntas necessárias à compreensão de como 

os novos sistemas de impressão digital impactam na impressão de dados 

variáveis:

—Quais são as principais tecnologias de impressão sem fôrma desenvolvidas 

ou aplicadas na indústria gráfica?

—Quais os impactos dessas tecnologias na impressão de dados variáveis?

—Quais recursos de impressão de dados variáveis existem no mercado?

—Existem trabalhos gráficos que já utilizam as características da impressão 

sem fôrma e exploram as capacidades produtivas viabilizadas pela impressão 

de dados variáveis?

A partir desses questionamentos formulei a pesquisa como se segue:

Os principais objetivos deste trabalho são compreender as mudanças causa-

das pela introdução de novas tecnologias de impressão sem fôrma na indús-

tria gráfica e investigar quais recursos de impressão de dados variáveis foram 

viabilizados por esta tecnologia. Soma-se a isso a análise do impacto desses 

novos sistemas de impressão gráfica sobre a impressão de dados variáveis ou 

impressão personalizada.

Para a compreensão dos conceitos que serão abordados na pesquisa, o pri-

meiro capítulo, Terminologias, apresenta os principais conceitos referentes à 

impressão sem fôrma e impressão de dados variáveis, explicando o que é e 

como funciona, além de temas-chave para a compreensão do assunto.

O segundo capítulo disserta sobre a história da impressão digital e da impres-

são de dados variáveis e esclarece como ocorreu o desenvolvimento cronoló-

gico dessas tecnologias, inclusive dentro da indústria gráfica. 

O capítulo sobre impressão digital aborda primeiramente a situação do mer-

cado de impressão digital. Todo o levantamento quantitativo sobre o mercado 
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de impressão digital no Brasil foi sustentado pelo “Estudo sobre o mercado 

de impressão digital no Brasil”, do IEMI – Instituto de Estudos e Marketing In-

dustrial, que retrata a evolução do mercado de impressão digital brasileiro no 

período de 2006 a 2010, e no estudo sobre as “Tendências em tecnologias de 

impressão digital e seus impactos no papel de imprimir e escrever”, feito pela 

ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, no ano de 2007.   

Por meio deste estudo quantitativo do mercado de impressão digital, foi pos-

sível identificar quais as tecnologias de impressão digital são mais empre-

gadas na indústria gráfica e focar o estudo sobre os sistemas de impressão 

digitais somente nas tecnologias mais relevantes neste contexto, no caso, jato 

de tinta e eletrofotografia.

A apresentação dos sistemas de impressão discorre sobre conceitos comuns, 

como imagem digital, resolução e retícula; e conceitos específicos de cada 

sistema, como funcionamento, tipos de equipamentos, tipo de alimentação, 

tipos de tinta, aplicação e principais fabricantes. Faz um levantamento das 

características técnicas (número de cores, sistema de impressão, velocidade, 

sistema de alimentação) dos equipamentos de impressão digital presentes 

na indústria gráfica brasileira, visando analisar tendências de tecnologias de 

impressão digital desenvolvidas para a indústria gráfica.

O capítulo subsequente sobre impressão de dados variáveis complementa o 

anterior e esclarece a aplicação prática das tecnologias de impressão digi-

tal na impressão de dados variáveis. Apresenta os conceitos, requisitos, flu-

xo de trabalho, softwares e aplicações VDP, analisando os impactos dessas 

tecnologias na impressão de dados variáveis. Também faz um levantamento 

de exemplos de trabalhos que utilizam recursos relevantes ou inovadores de 

impressão com inserção de dados variáveis, personalização ou customização. 

Este estudo pretende encontrar novas possibilidades para a produção e apli-

cação de dados variáveis, assim como maneiras inovadoras de utilizar este 

recurso. Para isso, foi feito um levantamento e análise de diferentes projetos 

com inserção de dados variáveis, com o objetivo de descobrir os recursos dis-

poníveis e as alternativas criativas e inovadoras que podem ser aplicadas na 

impressão de dados variáveis.

As principais fontes de pesquisa foram a revisão bibliográfica de livros e 

revistas técnicas do setor de artes gráficas; buscas em catálogos e sites 

de fabricantes de equipamentos e softwares de impressão digital e dados 

variáveis. Foi feita ainda a sistematização dos dados brutos coletados para 

posterior análise, a fim de identificar tendências dentro do mercado de im-

pressão digital e, especificamente, dentro do nicho de personalização, cus-

tomização e VDP. 

Com base nas análises anteriores sobre as tendências tecnológicas e projetos 

com aplicação de dados variáveis, o capítulo seguinte traça as considerações 

conclusivas da pesquisa sobre as tendências tecnológicas de impressão di-

gital dentro da indústria gráfica e as ferramentas existentes para a impressão 

de dados variáveis.
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O conceito de Impressão Digital

O nome impressão digital vem de uma das principais características desta 

tecnologia: o fato de utilizar arquivos digitais como portadores das imagens 

a serem impressas. Na impressão digital, toda página ou produto impres-

so é proveniente de um arquivo digital. Por sua vez, o arquivo digital possui 

este nome por ser um arquivo composto por dígitos, pelo fato de ser sempre 

armazenado e processado por computadores na forma de código binário, 

linguagem composta por diferentes sequências e combinações de dígitos 

“0” e “1”.

Todavia, o fato das imagens impressas serem provenientes de um arquivo 

digital não difere a tecnologia de impressão digital das demais tecnologias 

de reprodução gráfica, como a offset, a flexografia ou a rotogravura, tendo 

em vista que atualmente quase todos os impressos são reproduzidos a partir 

de um arquivo digital, independentemente da tecnologia de impressão em-

pregada. O que difere a impressão digital das demais é o fato de não utilizar 

fôrmas como portadores das imagens que serão impressas, sendo esta sua 

definição técnica.

As novas tecnologias de impressão digital fazem parte do grupo de tecno-

logias de impressão sem impacto. Estas tecnologias se diferem das primei-

ras impressoras que trabalhavam com arquivos digitais, pois não precisam 

de impacto, como as agulhas das impressoras matriciais ou as margaridas 

com tipos em relevos das primeiras impressoras eletrônicas.  Nestes novos 

sistemas, a imagem é impressa sem impacto sobre o substrato. O quadro a 

seguir apresenta uma visão geral de todos os sistemas com tecnologia de 

impressão sem impacto.
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No entanto, vale lembrar que nem todos os sistemas sem impacto se enqua-

dram como tecnologia de impressão digital. De acordo com a norma ISO 

12637-1, sobre as terminologias empregadas nas artes gráficas, os sistemas 

de impressão estão divididos em três grupos tecnológicos: tecnologia de im-

pressão com fôrma, tecnologia de impressão sem fôrma e tecnologia de im-

pressão sem tinta.

Esta divisão se dá de acordo com as técnicas empregadas em cada grupo 

tecnológico. O grupo denominado “tecnologia de impressão com fôrma” in-

clui todos os processos tradicionais de impressão que utilizam fôrmas entin-

tadas para reproduzir imagens originais sobre suportes, tais como o offset, a 

flexografia e a rotogravura. O grupo nomeado “tecnologia de impressão sem 

tinta” dispensa portadores de imagens e tintas, utilizando suportes especial-

mente preparados e reações químicas e físicas, decorrentes de várias formas 

de energia aplicada, com a finalidade de  reproduzir imagens originais sobre 

suas superfícies. Já o grupo das “tecnologias de impressão sem fôrma” usa 

qualquer tipo de portador de imagens, exceto fôrmas de impressão, para re-

produzir imagens originais sobre suportes. 

A impressão digital compõe o grupo de tecnologia de impressão sem fôr-

ma, sendo utilizada na reprodução de originais cujas imagens entintadas são 

transferidas direta ou indiretamente sobre suportes, sem a necessidade de 

fôrmas de impressão, empregando sistemas como jato de tinta, transferência 

térmica e impressão eletrostática.

Fig.	 001 - Tecnologias de impressão sem impacto (NIP). 
KIPPhAN, 2001.

Eletrofotográfico MagnetográficoIonográfico Jato de tinta Transferência térmica
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Portanto, os sistemas de reprodução fotográficos, mesmo os digitais, não 

fazem parte da tecnologia de impressão digital, assim como as impressoras 

Offset Direct Imaging (DI), que mesmo sendo conhecidas como offset digital, 

possuem fôrmas estáticas de impressão e não se caracterizam como tecno-

logia de impressão digital.
Fig.	002	– Estrutura dos termos fundamentais de 
tecnologia gráfica. ABNT, 2003.

PostScript
A linguagem PostScript, criada em 1984 pela Adobe, é uma linguagem de 

programação especializada em descrição de páginas gráficas, que possui 

comandos para desenho e descrição de letras e imagens. Esta linguagem 

permitiu que os computadores pudessem reproduzir, de modo fiel, as pági-

nas construídas por softwares gráficos. Outra vantagem do PostScript é o ta-

manho de arquivo reduzido, já que ele transforma a página gráfica (que pode 

ter imagens e gráficos de grande tamanho) em um conjunto de instruções 

lógicas, compostas somente por textos. 

A primeira geração da linguagem foi o PostScript nível 1, lançado em 1985. 

Esta versão só aceitava arquivos monocromáticos, não sendo capaz de pro-

cessar um arquivo com quadricromia. Para transformar um arquivo colorido 

em postscript era preciso fazer a separação de cores previamente no software 

de paginação. 

O desenvolvimento do PostScript nível 2, de 1991, permitiu o uso de arquivos 

coloridos em quadricromia (composite) sem a necessidade de separação pré-

via de cores. Possibilitou a conversão de cores de imagens RGB para CMYK e 

gerenciamento de cores, além de suporte para fontes OpenType e fontes de 

línguas orientais, que podem ter milhares de caracteres.

IMPRESSÃO 
SEM FÔRMA

Impressão Eletrostática

Impressão Jato de Tinta

Impressão jato de tinta de fluxo contínuo

Impressão jato de tinta sob demanda

Impressão por Transferência Térmica

Impressão por transferência térmica de cera

Impressão por sublimação de tinta

Impressão eletrofotográfica

Impressão eletrográfica

Impressão elcográfica

Impressão magnetográfica

Impressão por depósito de íons
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Já o Adobe PostScript nível 3, lançado em 1997, trouxe uma melhoria sig-

nificativa para a reprodução de páginas gráficas com melhor desempenho 

no processamento da maioria dos elementos gráficos, como transparências, 

gradientes, sombreamentos, entre outros, inclusive recurso de gráficos 3D. 

Também permite a reprodução aprimorada de gradientes e degradês, com 

passagens tonais muito suaves, aplicação de trapping pelo RIP, rasterização 

de tarefas complexas por vários processadores simultaneamente, entre ou-

tros aperfeiçoamentos. Por todos estes motivos, o PostScript se tornou pa-

drão mundial como linguagem de descrição de páginas, sendo licenciado 

para fabricantes de impressoras de alto desempenho e soluções de fluxo de 

trabalho de impressão (workflows).

PDF
O PDF – Portable Document File – é uma evolução da linguagem PostScript, 

sendo nada mais do que um postscript que pode ser visualizado em qualquer 

plataforma. Desenvolvido pela Adobe Systems em 1993, o PDF foi aperfeiço-

ado ao longo dos anos para visualizar documentos de maneira independente 

do aplicativo, do hardware e do sistema operacional usados para criá-lo. 

Um arquivo PDF pode descrever documentos que contenham texto, gráficos 

e imagens em um formato independente de dispositivo e resolução. Quando 

os arquivos são convertidos para a linguagem PDF, eles mantêm a aparên-

cia exata que teriam caso fossem impressos. Atualmente, o formato PDF é 

um padrão aberto mantido pela ISO, mas já existem padrões de conversão de 

PDF específicos para a indústria gráfica: os PDFs da família X-1a.

RIP
O RIP pode ser um software, dando a possibilidade de instalação em vários 

computadores diferentes, ou um hardware com software dedicado. Ambien-

tes de grande produção ou com necessidades de controle de processos e de 

cores geralmente possuem um hardware RIP dedicado. 

As impressoras digitais recebem os arquivos digitais em algum tipo de lin-

guagem de descrição de página. A linguagem padrão da indústria gráfica é 

o PostScript, que contêm a descrição de todos os elementos da página. O 

RIP é o responsável por transformar a linguagem postscript em linguagem 

bit mapeada. Portanto, a principal função do RIP é rasterizar o arquivo digital.

Na linguagem bitmap a página é dividida em pixels. Cada pixel contêm uma 

informação de cor, que será impressa no substrato, e funciona como mapas 

para a impressora digital, indicando cada ponto da página a ser impresso. 

Rasterização é o nome dado ao processo de transformar a linguagem de des-

crição de páginas do arquivo digital em um arquivo bit-mapeado.

Além de rasterizar o arquivo digital e enviá-lo para a impressora, o RIP tam-

bém faz a separação das cores do arquivo, de acordo com as características 

da impressora digital usada. A maioria das impressoras trabalha em quadri-

cromia, usando as cores primárias de impressão CMYK. Todavia, existem im-

pressoras que trabalham com seis cores (hexacromia), outras que trabalham 

Fig.	003	– Primeiros códigos do arquivo postscript de uma 
página A4 construída no InDesign. 

Fig.	004	– Ponto a ser impresso em linguagem 
bit mapeada. 
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com light cyan e light magenta, além de impressoras que trabalham com dife-

rentes tons de cinza para melhorar a reprodução de fotografias. No mercado, 

há impressoras digitais com doze cores diferentes. A quantidade de cores de 

tintas usadas pelas impressoras vai determinar como o RIP fará a separação 

de cores do arquivo digital.

Outra função importante do RIP é transformar as imagens tom contínuo (fo-

tografias e degradês) presentes no arquivo digital em algum tipo de retícula. 

Este processo é feito por que nenhuma impressora é capaz de imprimir ima-

gens tom contínuo. Sempre será necessário quebrar a imagem em pequenos 

pontos, chamados de retículas.  

As retículas podem ter pontos de vários formatos (redondo, quadrado, elíptico 

e especial) que, por serem muito pequenos, ou quando são vistos de longe, as 

cores desses pontos são “fundidos” pelo nosso cérebro, dando a impressão 

de se tratar de uma imagem tom contínuo. É desse modo que as impressoras 

simulam e reproduzem imagens com variação de tom. 

Front-ends digitais
Os front-ends digitais (digital front end – DFE) são a evolução do RIP tradicio-

nal. Além de processar, rasterizar e separar as cores do arquivo digital, o DFE 

engloba  várias outras funções, tais como imposição de páginas, integração 

com outros fluxos de trabalho e web-to-print, impressão de dados variáveis, 

controle e ajustes de cores diretamente no RIP.

O DFE possui alta capacidade de processamento de dados, a fim de aceitar 

e processar arquivos de modo rápido, inclusive para aplicações de dados va-

riáveis. Permite também recuperar informações de um banco de dados para 

documentos personalizados. Estes computadores são responsáveis pelo pro-

cessamento de todos os arquivos que são impressos em tecnologia sem fôr-

ma, sendo capazes de receber arquivos em rede e de fontes diversas.

Muitos DFEs permitem realizar um controle sobre a reprodução de cores, 

garantindo não somente a consistência da cor, como também a qualidade e 

precisão na impressão. É possível ainda fazer ajustes de cor do arquivo digital 

no próprio front-end. A integração com todo o fluxo produtivo permite a confi-

guração de etapas de pós-impressão e controle de processos de acabamento 

em linha.

Fig.	 006	 –	 Simulação de uma imagem tom contínuo por 
meio de retícula. JOhNSON, 2003.

Fig.	 005	 – Separação de uma imagem em quatro cores 
(quadricromia). 
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BASE DE DADOS
CONTEÚDO VARIÁVEL

LAYOUT
CONTEÚDO ESTÁTICO

SOFTWARE DE VDP
DISPOSITIVOS DE SAÍDA
IMPRESSÃO DIGITAL 

BANCO DE DADOS
REGRAS
COMERCIAIS

Fig.	007	–	O software de VDP é o responsável por mesclar 
o conteúdo estático com os conteúdos variáveis que for-
marão as diferentes versões dos documentos. Esta mes-
clagem segue as informações contidas no banco de dados 
e a programação ditada pelas regras comerciais utilizadas 
pelo documento.

VDP – Variable Data Print
VDP ou impressão de dados variáveis usa a tecnologia digital (impressão sem 

fôrma) para variar um ou mais elementos de uma página, no decurso da pro-

dução de um determinado impresso. É um conceito muito simples: utilizando 

impressoras digitais, é possível produzir trabalhos onde cada folha impressa, 

de uma determinada tiragem, contenha diferentes elementos.

Os elementos variáveis podem ser textos e imagens, incluindo vetores, grá-

ficos e fotografias em formato eletrônico. Eles são extraídos de um banco de 

dados que contém as informações variáveis e as regras de aplicação destes 

conteúdos. Portanto, a impressão VDP suporta a alteração de textos, gráficos, 

imagens e até layouts inteiros.

Conceitos referentes à impressão de dados variáveis
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Para que a impressão VDP possa acontecer, é necessário ter um layout, cria-

do em algum programa de paginação gráfica, e um banco de dados com os 

conteúdos variáveis que serão aplicados no layout da página impressa. Além 

disso, um software de VDP que mescla os conteúdos variáveis da base de da-

dos com o layout da página impressa e envia a página já com os conteúdos 

variáveis para impressora.  E, finalmente, uma impressora digital para imprimir 

cada uma das páginas distintas do documento. 

A impressão de dados variáveis é inviabilizada nas demais tecnologias de im-

pressão, pois todas utilizam fôrmas e, por essa razão, seria necessário confec-

cionar uma fôrma para cada um dos documentos.

Personalização
A personalização dos documentos com dados variáveis baseia-se no proces-

so de adicionar a um documento um ou mais dados associados a um indiví-

duo, a uma empresa ou a uma organização. O principal diferencial deste tipo 

de publicação em relação às publicações tradicionais estáticas, onde todos os 

documentos são idênticos, é que os conteúdos variam a cada impressão. O 

princípio de funcionamento da personalização é sempre o mesmo: um layout 

comum a todas as peças é criado e nele são dispostos os elementos estáticos 

que permanecerão inalterados. Depois são criados os conteúdos variáveis, 

que serão aplicados individualmente em cada peça, de acordo com as infor-

mações contidas no banco de dados. 

A personalização com aplicação de dados variáveis permite criar mensagens 

únicas e atraentes. Pode ser algo muito simples, como a inserção do nome do 

remetente no corpo do texto, ou bem mais complexo quando todo o layout é 

modificado de acordo com as informações do remetente contidas no banco 

de dados. É possível classificar os impressos com dados variáveis em três ní-

veis de personalização:

—Personalização	básica é o menor nível de personalização de VDP. Nestes 

impressos, poucos elementos são variáveis, como o nome do cliente e sauda-

ção aplicados no texto. Softwares de edição de texto podem fazer este tipo de 

variação de conteúdo. Utilizando o Microsoft Word é possível conectar uma 

planilha do Excel, de nomes e endereços, para criar etiquetas, malas-direta e 

convites. Neste caso, só pequenos textos são variáveis, o layout e o restante 

do conteúdo da peça continuarão estáticos.

—Personalização é o segundo nível de VDP, caracterizado por textos variá-

veis integrados com o restante do layout, na mesma cor e no meio dos blocos 

de texto, representando menos de 50% de conteúdo variável.  Para este tipo 

de impresso é necessário o uso de softwares específicos de VDP ou plugins 

que funcionam em softwares gráficos. Com o InDesign e CorelDraw é possível 

criar documentos com variáveis de texto e de imagens. Geralmente, este tipo 

de documento possui um banco de dados simples e não há regras comerciais 

complexas. O uso de programação é pouco exigido, feito de modo mais gráfi-

co por interfaces mais intuitivas. Alguns RIPs possuem módulos para progra-

mação e  impressão de dados variáveis.
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—Customização é o nível mais complexo de personalização e prevê peças 

com mais de 50% de conteúdo personalizado. Utiliza banco de dados mais 

complexos e uso de regras comerciais com lógica condicional para o controle 

dos conteúdos variáveis que serão inseridos na peça. Necessita de software 

de VDP específico, assim como um sistema de gerenciamento do banco de 

dados. Este tipo de impresso demanda mais trabalho e conhecimento de áre-

as distintas para que sua produção seja viabilizada. Projetos de impressão de 

dados variáveis complexos demandam mais planejamento e tem um maior 

custo, porém as taxas de resposta em relação aos outros tipos de comunica-

ção viabilizam seu uso.

A produção de impressos com inserção de dados variáveis ou personalizados 

envolve as seguintes áreas de conhecimento:

—Tecnologia	da	Informação – para gerenciar o banco de dados e fazer a pro-

gramação das regras comerciais.

—Marketing	– para a criação da campanha da peça personalizada.

—Design	gráfico	– para o desenvolvimento do layout do documento.

—Artes	gráficas	– para a viabilização, confecção e controle da impressão da 

peça personalizada.

Existe também a possibilidade de aplicar o conceito de versioning, uma forma 

de impressão em pequena escala, em diferentes versões de documentos 

que podem ser enviados para áreas geográficas distintas ou para pessoas 

com diferentes níveis de demanda. Ela também pode ser produzida em 

tecnologias que não possuem capacidade de impressão de dados variáveis, 

gerando montantes de folhas impressas para cada “versão” do trabalho. 

(ABTCP, 2007)

Marketing direto
O marketing direto ou marketing 1:1 é o relacionamento com o cliente de ma-

neira individualizada, o que possibilita um conhecimento mais profundo das 

necessidades de cada cliente. As informações obtidas dos clientes, se bem 

trabalhadas, podem ser revertidas em um relacionamento cada vez mais pró-

ximo e personalizado. Conhecendo o perfil de cada um dos clientes, pode-se 

criar mensagens mais relevantes, obtendo resultados mais eficazes. 

Os objetivos de uma campanha de marketing direto podem ser diversos, des-

de prospecção de novos clientes, atualização do banco de dados, venda pro-

priamente dita ou fidelização. Todavia, não podemos esquecer que a perso-

nalização ou customização de produtos e impressos é usada também como 

mais uma eficiente ferramenta de persuasão sobre os consumidores, fazendo 

com que eles comprem as ideias, conceitos e estilo de vida que a empresa se 

interessa em vender.

Dentro das mídias impressas, a comunicação personalizada utilizada pelas 

estratégias de marketing direto é confeccionada com a impressão de dados 

variáveis. Deste modo, é possível produzir impressos com conteúdos custo-

mizados para cada um dos clientes.
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Antes, o marketing e a publicidade eram pautados pela comunicação de mas-

sa. A mensagem tinha que atingir o maior número de pessoas possível para 

conseguir um número baixo de respostas. Quanto maior a tiragem do impres-

so, maior a taxa de resposta. Os custos de mídia e alta tiragem são justificados 

pelo número de pessoas atingidas pela mensagem. 

Com a criação de novas mídias, o número de propagandas a que uma pes-

soa está exposta atualmente é muito grande. O tempo todo somos bombar-

deados por anúncios promocionais de TV, rádio, internet, SMS, e-mail, entre 

outros. Isto faz com que fique cada vez mais difícil atrair a atenção do público 

e conseguir respostas na comunicação. Com taxas de resposta menores, os 

custos de mídia já não podem ser justificados pela alta tiragem.

O caminho do marketing de massa para o marketing direto se dá por este novo 

cenário do mercado global. Com o aumento da concorrência entre produtos 

e fabricantes, fica cada vez mais difícil atingir o consumidor e influenciar sua 

decisão de compra. Para melhorar a comunicação com o cliente, tornado-a 

mais eficiente e relevante, as empresas estão investindo em marketing direto. 

O marketing direto funciona como um pequeno comércio, onde o dono co-

nhece e atende cada um dos seus clientes pessoalmente e já tem memoriza-

do os hábitos de compra e preferências de sua freguesia. Basta o cliente pedir 

“o de sempre”, para o comerciante saber exatamente os produtos e as quan-

tidades que ele necessita, além de indicar produtos novos que possam ser de 

seu interesse. Esta prática aumenta suas vendas e fideliza o cliente. Com um 

bom trabalho de gestão de banco de dados é possível aplicar esta mesma fór-

mula de sucesso utilizando marketing direto e a impressão de dados variáveis 

na comunicação com os clientes. 

Por isso, muitas empresas já possuem servidores que armazenam e atualizam 

constantemente os dados de seus clientes. É preciso coletar informações re-

levantes sobre seus clientes para que se possa criar uma mensagem precisa 

e oportuna. Para funcionar é preciso ter, além de um sistema de coleta de in-

formações, um mecanismo que consiga atualizar o banco de dados de forma 

contínua e sistemática. 

O marketing direto é pautado pela comunicação individualizada e pela per-

sonalização. Dentro da mídia impressa, a personalização é feita por meio da 

impressão de dados variáveis.  O VDP dá a possibilidade de criar mensagens 

customizadas para determinado grupo consumidor ou, até mesmo, para cada 

cliente individualmente. Vai muito além de inserir o nome e o endereço de uma 

pessoa numa mala direta, oferecendo uma ótima oportunidade de se conec-

tar com as pessoas, afetando deste modo, seus hábitos de compra.

É possível alterar imagens, gráficos, textos e demais conteúdos de acordo 

com as preferências de compra de cada um dos consumidores que recebe-

rem esta comunicação. Promoções, ofertas e cupons podem ser adaptados 

aos hábitos de compra dos clientes dos destinatários. A mídia escolhida não 

é sempre a mídia impressa. O canal de comunicação usado pode ser o pre-

ferido do consumidor (telefone, SMS, e-mail, hotsite, mídias sociais ou im-
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presso), sempre com objetivo final de obter melhor resposta do destinatário 

e fidelizar o cliente. 

Dependendo de como for aplicado, a impressão de dados variáveis aumenta 

a relevância do produto ou da mensagem para o leitor, aumentando o número 

de respostas, o retorno sobre os investimentos (ROI - Return on Investments) 

e a fidelização do cliente. 

Uma pesquisa sobre a eficiência da personalização das comunicações reve-

lou benefícios significativos. As receitas e lucros globais associadas aos pro-

gramas de marketing direto são aproximadamente 31% maiores do que os 

associados ao marketing tradicional. 

EFI, 2005.
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Melhoria percentual atribuída ao uso da personalização

As melhorias também se aplicam ao tamanho e ao valor dos pedidos, que 

aumentam o ROI sobre comunicações personalizadas. Os clientes também 

são capazes de responder mais rapidamente e em maior número, conforme 

mostrado no gráfico acima. A maior fidelização do cliente também é percep-

tível, com taxas de retenção 47% maiores em relação a comunicações não 

personalizadas. 

Com seu foco direcionado a banco de dados, as mensagens podem ser en-

viadas de maneira mais assertiva ao receptor, sendo possível construir um do-

cumento individualizado com elementos atrativos e relevantes, capaz de atrair 

a atenção do remetente de forma inteligente. 

A impressão de dados variáveis e a convergência das impressões transacional 

e promocional são parte desta tendência em direção ao marketing direto. As-

sociado à impressão sob demanda, que possibilita a impressão de um único 

documento, o VDP é o fator chave para aumentar o potencial de impacto em 

uma campanha de marketing direto. 

Outro fator que contribui para o aumento de mercado da impressão digital é a 

queda no número de trabalhos de alta tiragem. Em comparação com um es-

tudo similar de 2008, os trabalhos com tiragens entre 5000 a 9999 unidades 
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estão diminuindo. Entre os entrevistados, 49% relataram queda no número de 

impressões deste segmento, contra 23% da pesquisa de 2008. Isto comprova 

uma tendência de queda de trabalhos de alta tiragem nos últimos anos. Em 

contraste, trabalhos de pequena tiragem, com até 500 unidades, estão au-

mentando progressivamente.

InfoTrends 2004, 2008, and 2011 Print Service Provider 
Surveys apud EFI, 2013.

Atualmente, a frequência dos trabalhos impressos de pequena 

tiragem está aumentando progressivamente, enquanto a frequência 

dos trabalhos de alta tiragem continuam a diminuir.
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Em quais tiragens as gráficas perceberam uma diminuição na frequência de trabalhos impressos?

Como se pode concluir, a impressão digital e o VDP trazem muitas mudanças 

no modo de trabalhar das gráficas. Além das mudanças de equipamentos, 

é possível incorporar novos conceitos anteriormente restritos às áreas de 

marketing e tecnologia da informação. São por meio destes conceitos que 

a gráfica deixa de ser um simples vendedor de impressos gráficos, e passa 

a oferecer soluções em comunicação para seu cliente, trocando o preço por 

unidade impressa pelo preço por serviço prestado.

 

Web-to-print
O web-to-print é um site específico voltado ao cliente final. Por meio deste 

canal, é possível fazer pedidos de materiais gráficos online. Os softwares para 

web-to-print permitem que o cliente controle as etapas de produção do ma-

terial, a aprovação remota dos trabalhos, assim como o controle de custos e 

estoques. Também é possível fazer a personalização remota de materiais grá-

ficos para a venda de produtos com aplicação de dados variáveis ou serviços 

de campanhas segmentadas e/ou personalizadas.
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Transpromo
Impresso transpromocional é a fusão de documentos transacionais (como as 

faturas de cartão de crédito) com campanhas promocionais, que utilizam o 

banco de dados do impresso transacional para criar campanhas personaliza-

das a cada cliente. 

Este impresso também é muito utilizado por bancos para a comunicação di-

reta com seus clientes. Por possuir um grande banco de dados sobre as fi-

nanças de seus clientes, incluindo renda e hábitos de compra, o banco pode 

investir em campanhas customizadas para as necessidades e características 

de cada um, utilizando como mídia as faturas que enviam. 

O transpromo permite ao banco promover seus próprios produtos e serviços 

ou de outras empresas. Este espaço de mídia também pode ser vendido para 

outras empresas, desta forma, o emissor do documento traspromo lucra com 

a venda desta mídia.

Crossmedia e Transmedia
Crossmedia ocorre quando uma mesma mensagem é distribuída por dife-

rentes meios ou mídias tais como TV, jornal, revista, Internet, celular e SMS. 

Nesse caso, a mensagem não sofre alteração de uma mídia para outra. O 

objetivo é que o público possa acessar o mesmo conteúdo por meio de di-

ferentes mídias. 

Com o crossmedia o conteúdo de uma peça gráfica impressa, um livro, 

por exemplo, poderia ser disponibilizado em outras mídias, como a digital, 

transformando-o em um e-book. A ideia é disponibilizar o conteúdo ao má-

ximo de pessoas possível.

Já o transmedia usa o mesmo conceito do crossmedia, porém a mensagem 

é diferente em cada mídia utilizada. O objetivo é complementar a mensagem 

de cada uma das mídias. Neste exemplo, podemos ter uma peça impressa 

com um QR Code que possibilita o acesso a um hotsite, que possui um link 

de um vídeo em um canal de Internet de compartilhamento de vídeos que, 

por sua vez, pode ser complementado por campanhas em rádio e TV. Exis-

tem possibilidades infinitas de usar diferentes mídias para complementar 

uma mensagem.

Vale ressaltar que a mídia impressa, por ser material e tangível ao público, 

ainda é muito utilizada em campanhas publicitárias para dar credibilidade e 

confiabilidade à mensagem a ser comunicada.

PDF / VT
Este padrão de PDF permite a incorporação de elementos necessários à im-

pressão de dados variáveis (“V”) e documentos transacionais (“T”). Trata-se de 

um formato portátil e independente que permite o armazenamento em cache 

dos elementos recorrentes (aqueles que se repetem em todos os impressos) 

dos trabalhos VDP, diminuindo o tempo de processamento do arquivo digital. 
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Este formato de arquivo pode ser lido em qualquer software de visualização 

PDF disponível no mercado. O PDF/VT também permite o gerenciamento de 

cores e oferece estrutura de metadados que possibilita um melhor controle 

de produção.

Os padrões PDF-X e, especialmente o PDF-X1a, não permitem que o do-

cumento tenha qualquer referência a documentos externos ao arquivo. Já o 

PDF/VT permite que elementos como imagens, logotipos, blocos de texto 

e descrições de páginas inteiras se originem de fontes externas. Desta for-

ma é possível criar campanhas personalizadas cuja impressão dos dados 

variáveis é ligada a um banco de dados externo, mesmo se o impresso tiver 

múltiplas páginas. 

O vínculo com um banco de dados externo traz muitas vantagens. Por exem-

plo, impressos que utilizam dados privados, como detalhes de faturas de car-

tão de crédito, não precisam ter o arquivo com estes dados salvos junto ao 

arquivo, aumentando a proteção da privacidade.

A grande flexibilidade na configuração de metadados dos arquivos assegura 

um maior controle sobre o processo de impressão. Desta forma, uma mala-

-direta poderia ser agrupada por dados como: receptor, CEP, gênero ou qual-

quer outro dado presente nos metadados.

Esta tecnologia promete simplificar a criação e impressão de dados variáveis, 

entretanto, ainda não está consolidada no mercado gráfico. 
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História da impressão digital

As primeiras impressoras digitais surgiram juntamente com os primeiros 

computadores modernos, nos anos 1950. Em função da limitação dos dis-

positivos de interface e visualização (monitores), as informações contidas no 

computador eram transmitidas para os operadores por meio de folhas im-

pressas. Era o famoso cartão ou fita perfurada, onde a informação binária do 

computador podia ser gravada. 

Podemos considerar como “raízes da era digital” os rolos onde eram gravadas 

as músicas tocadas por pianos automáticos, por eles possuírem o mesmo 

princípio dos cartões perfurados. Os rolos têm as notas musicais gravadas 

por meio de perfurações. Os ”furos” servem para armazenar as informações 

da música e também para instruir o piano como ele deve tocar a música. O 

modo de armazenar as informações é binária, com apenas duas possibilida-

des: possui perfuração ou não. Desta maneira, a natureza contínua ou analó-

gica da música é transformada em um código binário, que pode ser armaze-

nado e depois transformado novamente em sons.

No computador, a tradução de uma linguagem que pode ser armazenada e 

manipulada em outra linguagem a ser novamente traduzida para sua lingua-

gem original, de modo similar ou não, é chamada de digitalização. Esse pro-

cesso constitui o centro da era digital, onde tudo vem sendo digitalizado.

Os cartões perfurados da IBM tiveram seu apogeu entre os anos 1930 e 

1960. Além de armazenar as informações em códigos binários, estes cartões 

também traduziam as informações binárias em sinais elétricos. Se houvesse 

um furo, a corrente elétrica passava, caso contrário, não havia passagem de 

Fig.	008	–	 Seção de um rolo de piano. Papel perfurado e 
tipografia, aprox. 1920 (41.9 x 26.7 cm). BENSON, 2008.
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corrente elétrica. Ou seja, o cartão trabalhava de modo análogo a um disjun-

tor, como os usados na computação eletrônica.

A linguagem binária de armazenamento de dados dos computadores teve 

como dispositivo de saída as primeiras impressoras digitais, impressoras ma-

triciais e plotters de linha (line plotters ou pen plotters), muito utilizadas entre 

as décadas de 1950 e 1990.

As plotters de linha eram usadas para imprimir desenhos feitos a partir de 

vetores. Diferentemente dos sistemas bit-mapeados baseados em grid de pi-

xels, na computação gráfica vetorial, pontos, linhas, curvas e polígonos são 

caracterizados por funções matemáticas, podendo ser ampliados ou reduzi-

dos sem perda de qualidade. 

Nesses dispositivos, uma caneta controlada pelos dados digitais se move 

sobre um papel desenhando linhas. A primeira line plotter, a CalComp 565, 

foi lançada em 1959 (Goodman, 1987 apud Jürgens, 2009). Com a popu-

larização das impressoras inkjet, as plotters de linha entraram em declínio. 

Fig.	 009	 – cartões perfurados IBM.  Aprox. 1956 
(8,3 x 18,7 cm). BENSON, 2008.

0
6
4



Fig.	010	– A fotografia mostra um PC e uma plotter de linha 
que poderia ser equipada com canetas de cores diferentes. 
© 1976 Tektronix, Inc. JüRGENS, 2009.

Fig.	011	– Diferenças entre sistema vetorial e bit-mapeado 
para a criação de uma linha. JüRGENS, 2009.

Fig.	012	– Plotter de recorte moderna que usa os mesmo 
princípios de funcionamento das plotters de linha.
JüRGENS, 2009.

Entretanto, o seu princípio de funcionamento é utilizado até hoje nas plotters 

de recorte, mais comumente para recorte de vinil adesivo e outros materiais.

As primeiras impressoras digitais para reprodução de textos descendiam das 

máquinas de escrever elétricas e dos teletipos dos Correios. Nestas impres-

soras, toda a informação digital era codificada em forma de caracteres de tex-

to e enviada para um dispositivo que imprimia o respectivo caractere de texto 

no suporte de impressão, geralmente o papel.  

Esse tipo de impressão era feito com o impacto do caractere gravado em alto 

relevo em uma fita entintada, muito semelhante ao funcionamento de uma 

máquina de escrever. Tais equipamentos tinham poucos recursos de impres-

são: além de não imprimir nenhum tipo de imagem, o desenho das letras e 

o tamanho dos tipos eram limitados aos produzidos pelos fabricantes. Para 

inserir um itálico, era preciso trocar a esfera ou margarida onde os tipos esta-

vam gravados. 

Estas impressoras foram substituídas pelas impressoras matriciais (dot 

matrix printer), desenvolvidas pela IBM no final da década de 1950. O nome 

da tecnologia provém do modo como a impressora faz a reprodução dos 

caracteres de texto, dentro de uma matriz de pontos. Quanto maior o número 

de pontos da matriz, maior será o detalhamento do desenho do caractere de 
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Fig.	013	–  Exemplos de textos compostos em impressoras 
digitais de impacto. Fonte: Wikipedia, http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Daisy_wheel_output_samples_1980-81.jpg

Fig.	014	–	 Margarida com tipos gravados em relevos usa-
dos nas impressoras digitais de impacto. Fonte: Cortesia da 
Xerox Corporation, http://news.xerox.com/multimedia.

Fig.	 015	 – Esfera com tipos gravados em relevos usados 
nas impressoras digitais de impacto. Fonte: Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:IBM_Selectric_typeball.jpg

Fig.	016	– Vista com corte de um cabeçote de impressão 
matricial. JüRGENS, 2009. (adaptado)
 

texto. Em contraste com as impressoras de texto por impacto, que imprimiam 

o caractere inteiro, as impressoras matriciais imprimem pontos individuais 

que irão formar o desenho do caractere de texto.

Nesse tipo de impressora, cada ponto é impresso por uma pequena haste de 

metal, chamada de agulha, que é impulsionada mecanicamente por peque-

nas alavancas ou pela força de um eletroímã. Estas agulhas pressionam uma 

fita entintada sobre o papel resultando na impressão do ponto. 

O cabeçote de impressão é a parte da impressora composta pelas agulhas 

que imprimem os pontos. havia ainda alguns modelos cujo cabeçote era 

móvel, e fazia um movimento horizontal para imprimir por toda a largura da 

página, uma linha de texto por vez, o que as tornava mais lentas. Já as im-

pressoras com cabeçotes fixos, que possuíam a mesma largura do suporte 

de impressão, serviam para impressões mais rápidas, chegando à velocidade 

de até 800 páginas por hora.

Fita doadora 
(ink ribbon)
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Por serem impressoras de impacto, com esta tecnologia é possível fazer 

impressão com cópia carbono. Estas impressoras também possuíam mais 

recursos para a composição dos textos, como maior número de famílias de 

tipos e possibilidade de variação de formato e tamanho das letras. 

As impressoras matriciais foram a principal tecnologia de impressão digital 

nas décadas de 1970 e 1980. Elas foram responsáveis principalmente pela 

impressão de formulários contínuos de bordas perfuradas para a impres-

são de relatórios, extratos bancários, contracheques, faturas de luz, água, 

telefone, cartão de crédito, entre outros diversos tipos de impressos.

Mesmo com a evolução da tecnologia de impressão matricial, que aumen-

tou a qualidade de impressão e possibilitou a impressão de imagens pon-

to a ponto, com cabeçotes com um maior número de agulhas de menor 

tamanho, estas não conseguiam imprimir materiais de qualidade gráfica. 

Por este motivo, as impressoras matriciais começaram a ser substituídas a 

partir da década de 1980 por novas tecnologias de impressão digital sem 

impacto (NIP – Non Impact Printing), que eram menos barulhentas e ofere-

ciam maior produtividade e qualidade de reprodução.

As duas principais tecnologias desenvolvidas foram: impressão eletrofo-

tográfica, conhecida como impressora laser, e a impressão inkjet ou jato 

de tinta. Outras tecnologias de impressão digital foram desenvolvidas, mas 

tiveram uso bastante limitado dentro da indústria gráfica e, por isso, não 

serão abordadas neste trabalho.

As primeiras impressões feitas eletronicamente – isto quer dizer, aquelas 

controladas por sinais elétricos e não por luz – eram imagens brutas en-

viadas via rádio ou telégrafo para impressoras que gravavam esses dados 

sobre um papel especial (BENSON, 2008, pag. 278). A impressão feita por 

dados eletrônicos só se tornou uma realidade depois da difusão das má-

quinas copiadoras Xerox, que foram criadas em 1949 e amplamente difun-

didas nas décadas seguintes.

O processo eletrofotográfico, que mais tarde viria a ser batizado de pro-

cesso xerográfico, foi inventado pelo químico Chester Floyd Carlson (1906 

– 1968). A grande necessidade de cópias de documentos que havia na 

empresa onde Carlson trabalhava, fez com que ele passasse alguns meses 

estudando a fotocondutividade, na tentativa de desenvolver um sistema 

de reprodução de imagens. A primeira cópia eletrofotográfica foi feita por 

Carlson no bairro de Astória, em Nova York, em 22 de outubro de 1938.

As copiadoras que utilizaram a descoberta de Carlson foram desenvolvi-

das na Califórnia, no PARC – Palo Alto Research Center – laboratório de 

pesquisas da Xerox de onde saiu a grande maioria dos inventos que deram 

origem à moderna editoração eletrônica – e comercializadas pela Xerox 

Corporation, que na época ainda tinha o nome de haloid Company. 

Carlson havia batizado o processo de eletrofotografia. Porém, o nome 

não se mostrou muito comercial e foi substituído por xerografia (do grego 

Fig.	 017	 – Modelo de impressora matricial Epson. Fonte: 
http://global.epson.com/innovation/printing_technology/
history. Acesso em 17/03/2014.

Fig.	 018	 –	 Letra “F” impressa em impressoras matriciais 
com resoluções distintas. A primeira trabalha com matriz 
de 5 x 9 pontos e a segunda, de resolução maior, trabalha 
com matriz de 9 x 12 pontos. JüRGENS, 2009.
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Fig.	019	– Chester Carlson e a primeira reprodução eletro-
fotográfica. Cortesia da Xerox Corporation. 

Fig.	020	–	Primeiros logos utilizados pela Xerox. Cortesia da 
Xerox Corporation. 

Fig.	021	–	Xerox 914, primeira copiadora automática, 1959. 
Cortesia da Xerox Corporation. 

Fig.	022	–	Model A Copier. Primeira copiadora xerográfica 
que era operada manualmente, 1949. Cortesia da Xerox 
Corporation. Fonte: http://news.xerox.com/multimedia.

xeros – seco e grafia – escrita), devido às características desta tecnologia que 

não usava tinta líquida e sim toner seco em pó, que poderia ser carregado 

eletricamente. Este sistema é baseado em dois fenômenos naturais: alguns 

materiais se tornam melhores condutores de eletricidade quando expostos 

à luz, além do fato de materiais com cargas elétricas opostas se atraírem. 

Carlson desenvolveu um processo de seis etapas para conseguir transferir 

uma imagem a partir de uma superfície para outra usando esses fenômenos.

As primeiras copiadoras Xerox foram desenvolvidas em 1949. No entanto, so-

mente no ano de 1959 a copiadora Xerox 914 entrou no mercado fazendo 

grande sucesso, levando a Xerox a se tornar uma das maiores empresas dos 

Estados Unidos. As copiadoras Xerox faziam a cópia de um original pré-exis-

tente por meio de reflexão da luz, que gravava a imagem. 
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Nos anos 1960, houve a adoção do laser na tecnologia, o que tornou o proces-

so mais preciso, rápido e com maior resolução.

A grande mudança ocorreu quando novos modelos de máquinas Xerox deixa-

ram de copiar as imagens a partir da reflexão da luz do original e passaram a 

gravar as imagens a partir de um laser controlado por dados binários. Ou seja, 

as informações do arquivo digital passaram a controlar a ação do laser.

O laser era capaz de dissipar a carga estática no cilindro de gravação da im-

pressora em qualquer área que batesse e, caso o feixe estivesse precisamen-

te focado e fosse desligado rapidamente, era capaz de gravar um padrão de 

pontos que poderiam formar não apenas letras, mas também imagens. 

Em 1987, antes mesmo das empresas que estavam desenvolvendo interfa-

ces de computação gráfica que viriam a permitir a impressão colorida dire-

tamente de um arquivo digital, a Canon lançou a primeira copiadora colori-

da.  Assim como as máquinas Xerox, a imagem era escaneada (digitalizada) 

e depois gravada no cilindro pelo laser. Neste caso, haviam quatro cilindros 

diferentes, um para cada cor – ciano, magenta, amarelo e preto.

Estes equipamentos tinham resolução relativamente alta e, por isso, diversas 

companhias como a Xerox, a Canon e a Agfa decidiram investir na transfor-

mação das copiadoras coloridas em máquinas de produção profissional, que 

não apenas copiavam uma peça pré-existente, mas imprimiam pequenas ti-

ragens e materiais gráficos sob demanda.

Fig.	023	– Cópia colorida da Canon.  
BENSON, 2008. 

Detalhe: a copiadora da Canon depositava as cores do to-
ner em um padrão linear, onde a espessura da linha muda 
para criar os diferentes tons e cores. Ampliação de doze ve-
zes do original impresso.
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A primeira impressora laser foi desenvolvida pela Xerox no centro de pesquisa 

PARC, entre os anos de 1969 e 1971, e era uma adaptação da tecnologia das 

copiadoras xerográficas, com a adição de um laser responsável pela gravação 

das imagens. De acordo com a Xerox, o modelo 9700 Eletronic Printing Sys-

tem foi a primeira impressora laser lançada no mercado, em 1977. Sua capa-

cidade de impressão era de  duas páginas A4 por minuto, com 300 pontos por 

polegada de resolução, e custava uma pequena fortuna: US$ 500 mil.

Fig.	 024	 – Xerox 9700, primeira impressora digital laser, 
1977. Cortesia da Xerox Corporation. Fonte:  http://news.
xerox.com/multimedia.

Em meados de 1980 surgiram as primeiras impressoras laser de pequeno 

porte, lançadas pela Apple e pela hP (hewlett-Packard). A impressora da 

Apple, LaserWriter, usava o mesmo sistema de gravação de imagens das 

copiadoras coloridas da Canon, cujo  diferencial era o uso da linguagem de 

descrição de página conhecida como PostScript, que mais tarde se tornaria 

um padrão de uso na indústria gráfica. Estes primeiros modelos trabalhavam 

com uma resolução de 300 pontos por polegada e velocidade de 8 páginas 

A4 por minuto. As primeiras impressoras a laser eram monocromáticas e não 

possuíam grande resolução na reprodução de imagens.

O desenvolvimento dessas pequenas impressoras laser está diretamente 

relacionado à criação de outra tecnologia, que ficou conhecida por DTP – 

Desktop Publishing. Em 1984, a Apple Computer lança o Macintosh. Este 

computador possuía uma interface gráfica inovadora e contava com o pro-

grama PageMaker 1.0 da Aldus Corporation, fontes digitais licenciadas pela 

ITC (International Typeface Corporation), linguagem de descrição de páginas 

PostScript da Adobe Systems e o modelo original da impressora Apple Laser 

Writer. Este foi o primeiro sistema de Desktop Publishing que possibilitou uma 

nova maneira de se criar páginas com textos, imagens e gráficos digitalmen-

te, e que podiam ser produzidos em impressoras digitais com linguagem de 

descrição de página PostScript.

O Desktop Publishing se desenvolveu de maneira muito rápida. No início dos 

anos 1990 já era possível imprimir em quadricromia.  Em 1995 já existiam 

impressoras com boa qualidade de reprodução de imagens e alta capacidade 

produção. Empresas como Xeikon e Indigo foram pioneiras no mercado de 

Fig.	025	–	Primeiro Macintosh. Apple, 1984. 
MORTARA, 2009.
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Fig.	026	–	LaserWriter print.  Tom Norton. Sem título. 1993. 
(18 x 23,2 cm). BENSON, 2008.

Detalhe: impressão a laser com baixa resolução, impresso 
somente em preto com resolução de 56 linhas por polega-
da. A ampliação da imagem em dez vezes revela a retícula 
formada pelo agrupamento dos pontos gravados pelo laser. 

Fig.	027	–	Tennis, 1989. Reprodução eletrofotográfica, 144 
páginas de 21.6 x 35.6 cm, tamanho total 259,1 x 426.7 cm. 
© David hockney. JüRGENS, 2009.

Fig.	028	– Apple Laser Writer, 1985. 
MORTARA, 2009.
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impressão digital para pequenas e médias tiragens. Foi a tecnologia de ele-

trofotografia usada por estas empresas que mais se expandiu dentro do mer-

cado gráfico tradicional, ocupando o lugar das pequenas impressoras offset e 

viabilizando novos negócios baseados em baixas tiragens.

Se a eletrofotografia foi a tecnologia mais adotada dentro da indústria gráfica, 

a impressão inkjet ou jato de tinta foi a responsável pela popularização da tec-

nologia de impressão digital.

Segundo o professor Frank Romano, do Rochester Institute of Technology - 

School of Print Media, a impressão jato de tinta foi inventada por diferentes 

pessoas, em datas diferentes e com diferentes métodos. Foram necessários 

mais de 30 anos para a impressão jato de tinta se tornar esta invenção que 

conhecemos e, ainda hoje, existem muitos trabalhos para o desenvolvimento 

desta tecnologia. 

Para se ter uma idéia, várias descobertas nos campos de física e eletricidade 

do século 19 contribuíram para o desenvolvimento da tecnologia de impres-

são jato de tinta. Como exemplo, os experimentos de indução eletromagné-

tica de Michael Faraday, feitos em 1831, o controle eletrostático de gotas de 

tinta livres desenvolvido por Lord Kelvin no ano de 1867 e a descoberta de  

Lord Rayleigh de que um jato contínuo de gotas expelidos por um bocal pode 

ter tamanho e espaçamento uniforme se uma energia ou vibração cíclica fo-

rem aplicadas na formação das gotas pelo bico ejetor.

Os primeiros equipamentos funcionais de impressão por sistema de jato 

de tinta eram utilizados industrialmente para a inserção de números de lote 

e datas de validade em latas, rótulos e embalagens de produtos. A popula-

rização desta tecnologia se deu pelo lançamento, em meados de 1980, de 

impressoras pequenas, monocromáticas, com alta resolução e baixo preço 

e que podiam ser ligadas a computadores de mesa, por empresas como Ca-

non, Epson e hP. Estas foram as empresas pioneiras no desenvolvimento de 

impressoras para os novos computadores pessoais. A Radio Corporation of 

America (RCA) foi a primeira empresa a patentear um primeiro equipamento 

gotas por demanda piezo, em 1946.

Fig.	029	– Patente 2.512.743, da RCA, que descreve o 
sistema jato de tinta gotas por demanda piezo, de 1946. 
ROMANO, 2012.
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Fig.	030	–	hP ThinkJet, 1984. Fonte: http://www.hp.com/
hpinfo/abouthp/histnfacts/museum/imagingprin-
ting/0018. Acesso em 17/03/2014.

Fig.	031	– Canon BJ-80, 1988. Fonte: http://www.canon.
com/technology/approach/history/print_tech.html. Aces-
so em 17/03/2014.

Fig.	032	– hP DeskJet, 1988. Fonte: http://www.hp.com/
hpinfo/abouthp/histnfacts/museum/imagingprin-
ting/0019. Acesso em 17/03/2014.

Fig.	033	– Epson Stylus Color, 1994. Fonte: http://global.
epson.com/innovation/printing_technology/history. Aces-
so em 20/03/2014.

O desenvolvimento das tecnologias de impressão jato contínuo se deu nos 

anos 1960, com o lançamento de algumas impressoras como Teletype Inktro-

nic da C.R. Winston, em 1962; o gerador de caracteres inkjet da Brown and 

Lewis of Brush Instruments, em 1964; e a Videojet 9600 da AB. Dick Video-

graph, lançada em 1969. Todavia, nesta década as impressoras matriciais já 

eram o processo de impressão mais amplamente empregado para a saída de 

dados digitais.

Na década de 1970 as empresas continuavam a desenvolver os diferentes 

sistemas de impressão inkjet. Em 1973, a The Mead Company lança a im-

pressora Dijit. Neste mesmo ano, a Sharp lança a impressora Jetpoint, pri-

meira impressora jato contínuo de múltipla deflexão. Em 1976, a IBM lança o 

modelo 6640 de impressora jato de tinta.

Em 1977, a Canon apresentou um pedido de patente para a primeira impres-

sora jato de tinta com tecnologia térmica desenvolvido pelo cientista Ichiro 

Endo, conhecida como Bubble Jet. Neste mesmo ano, a Siemens lançou a 

PT-80, impressora de caracteres em série, a primeira impressora gotas por 

demanda com sistema de formação de gota piezoelétrico. No final desta dé-

cada, Canon e hP já haviam desenvolvido a tecnologia bubble jet de impres-

são jato de tinta. 

A primeira impressora jato de tinta lançada pela hP no ano de 1984 foi a pe-

quena impressora hP ThinkJet. A tecnologia jato de tinta trouxe a possibili-

dade de substituir as impressoras matriciais – que apesar de serem as mais 

comumente usadas com os primeiros computadores pessoais, eram muito 

lentas, barulhentas e de baixa resolução – por impressoras de mesa mais si-

lenciosas, de menor custo e com melhor qualidade de impressão e baixo con-

sumo de energia. Neste mesmo ano, a Epson, líder no mercado de impresso-

ras matriciais, lança a sua primeira impressora jato de tinta, a Epson SQ-2000. 

Em 1987, a hP lança sua primeira impressora inkjet colorida, a Paintjet. 

Somente depois de oito anos de pesquisas, após a apresentação do pedido 

da patente original, a Canon lança sua primeira impressora inkjet, o modelo 

Canon BJ-80, em 1988.  Este também foi o ano de lançamento do primeiro 

modelo de impressora inkjet vendido em massa, a hP Deskjet, cuja grande 

inovação foi a adoção de uma cabeça de impressão descartável de baixo cus-

to, que poderia ser construída no próprio cartucho de tinta.

No início dos anos 1990, a Epson percebeu que o mercado de impressão es-

tava sendo dominado por impressoras laser de alta velocidade e impressoras 

jato de tinta. Prevendo o domínio do mercado pela tecnologia jato de tinta, 

começou a investir no desenvolvimento de impressoras de sistema piezoe-

létrico, acreditando que o sistema tinha vantagens em termos de qualidade 

de produção, durabilidade da cabeça de impressão e capacidade para impri-

mir com uma grande variedade de tintas. A grande dificuldade foi conseguir 

deixar os componentes cada vez menores. Não obstante, toda pesquisa e 

esforços aplicados no desenvolvimento deste novo sistema culminaram na 

criação da tecnologia micro piezo. 
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A primeira impressora inkjet monocromática com base na tecnologia micro 

piezo foi a Epson Stylus 800, lançada em 1993. No ano seguinte, a Epson 

Stylus Color tornou-se a primeira impressora jato de tinta colorida da empre-

sa a produzir impressos com qualidade fotográfica. O modelo de impressora 

Stylus Pro 9500 marcou a primeira incursão da Epson no mercado profissio-

nal, em 2000. Esta impressora de grande formato combinava tinta com gran-

de resistência à luz, excelente qualidade de impressão e preço acessível.

A década de 1990 foi marcada pelo desenvolvimento de impressoras de gran-

de formato e de impressoras com resolução de impressão cada vez maiores. 

Todos esses avanços no desenvolvimento das tecnologias de impressão inkjet 

culminaram em impressoras que imprimiam em quadricromia com qualidade 

fotográfica, tornando-o muito popular e mais barato do que as demais tecno-

logias de impressão digital. 

Fonte: ROMANO, 2012. (adaptado)

Projeção do Desenvolvimento da Tecnologia Jato de Tinta 

2001 2006 2011 2015
Cabeças de impressão

Nozzles (bico ejetor de tinta)

Velocidade (m2/hora)

Resolução

Gotas por segundo

1

100
20

300
1.000

4

1000
100

600
10.000

16

10.000
1.000

1440
100.000

32

100.000
10.000

2880
1.000.000

Fig.	034	– Impressora jato de tinta, cabeçotes piezoelétri-
cos hP T410 Color Inkjet Web Press. Impressora para  altas 
tiragens, imprime a uma velocidade de 183 metros por mi-
nutos, em quatro cores, com resolução de 1200 dpi. Pode 
produzir 140 milhões de páginas coloridas por mês.

Além do uso doméstico e em pequenas empresas, existem equipamentos de 

impressão jato de tinta para a produção de provas digitais, para a impressão 

de fotografias e obras de arte em grandes formatos, para sinalização e im-

pressão de banners, cartazes, outdoors, entre outros. Atualmente, a tecnolo-

gia inkjet se desenvolveu de tal maneira que já existem modelos de impres-

soras jato de tinta rotativas que competem em qualidade e velocidade com 

impressoras rotativas offset.
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Breve histórico da impressão de dados variáveis

As tecnologias convencionais de impressão sempre necessitam de uma fôr-

ma fixa para reproduzir as imagens gravadas nestas matrizes. Esta caracte-

rística inviabiliza a impressão de dados variáveis por estas tecnologias, já que 

seria necessário confeccionar uma fôrma diferente para cada dado variável a 

ser impresso. 

A impressão de dados variáveis só veio a ser viabilizada com o surgimento das 

tecnologias de impressão digital, que dispensam o uso de fôrmas. Antes da 

invenção da tecnologia de impressão digital, todos esses dados eram inseri-

dos manualmente nos documentos, via máquinas de escrever, numeradores 

ou manuscritos. A impressão personalizada nasceu da impressão de faturas 

de consumo, na década de 1960. Estas eram constituídas basicamente por 

textos monocromáticos, produzido em impressoras matriciais.

A tecnologia de impressão digital é relativamente nova, mas a demanda de 

produção de documentos gráficos com inserção de dados variáveis é bem 

mais antiga. Ela nasce da necessidade de emissão de documentos de iden-

tificação, de valores ou de posse. Estes documentos são únicos e possuem 

dados que se alteram de um documento para outro. Basta lembrar-se dos do-

cumentos de identificação pessoal, certificados, recibos, certidões ou livros 

de registros, além das cartas e mensagens personalizadas.

Ao citar documentos de valores, logo nos vem à cabeça a imagem do dinhei-

ro. As primeiras cédulas de dinheiro surgiram quando os negociadores de 

metais preciosos passaram a oferecer o serviço de cuidar das riquezas de 

terceiros. Este serviço gerou a necessidade de emitir recibos escritos das 

quantias guardadas. Por ser bem mais seguro do que carregar moedas ou 

metais preciosos, com o passar do tempo esses recibos começaram a servir 

como forma de pagamento ao portador. Esta atividade acabou culminando 

Fig.	 035	 – Documento de captação de recursos interno, 
com os dados pessoais manuscritos, de 1868. BANCO 
CENTRAL DO BRASIL, 1988.
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na criação dos bancos e na emissão de papel moeda como meio de troca de 

valores entre as pessoas.

O aumento da população viabilizou a emissão extensiva de papel-moeda. 

Para um maior controle de emissão e como forma de evitar fraude, essas 

cédulas passaram a ser numeradas. No início, a numeração era manuscrita, 

depois vieram os primeiros numeradores manuais, com princípio de funcio-

namento semelhante ao de um carimbo. Atualmente, existem numeradores 

automáticos que podem ser utilizados em linha durante a impressão ou no 

acabamento do material impresso.

Fig.	 036	 – Cédula unifacial, impressa em tipografia, traz 
numeração manuscrita e cinco assinaturas para dificultar 
falsificações. BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1988.

Fig.	037	– Célula com numeração, mas ainda traz assina-
tura para dificultar a falsificação. BANCO CENTRAL DO 
BRASIL, 1988.

Fig.	038	– Detalhes da numeração das atuais cédulas de 50 
reais em circulação no Brasil.

Os numeradores automáticos não são uma tecnologia de impressão digital.    

Neste sistema está presente as fôrmas dos caracteres numéricos que se mo-

vem para fazer a impressão de uma numeração diferente em cada impresso. 

Entretanto, já existem impressoras digitais que são utilizadas para fazer a im-

pressão de números ou outras informações variáveis (como data de validade e 

fabricação, lote ou dados de endereçamento postal). Trata-se de equipamen-

tos inkjet que possuem cabeçotes de impressão que expelem tinta em cima 

do material a ser impresso, sem a necessidade de contato. Estas impressoras 

são acopladas nas linhas de produção ou impressão de produtos em geral.

Mas não só de numeração vive a necessidade de imprimir dados variáveis. 

Diferente do dinheiro, os demais documentos demandam uma quantidade 

muito maior de dados variáveis. Durante muito tempo, a inserção destes da-

dos foi feita de forma manuscrita, resultando em uma prática caligráfica que 

também refletia o valor embutido destes documentos. Outros recursos, como 

selos, carimbos e assinaturas, eram usados para atestar a veracidade dos da-

dos emitidos.

O crescimento das cidades e da população levou a um aumento exponencial do 

número de documentos emitidos. Este novo contexto criou a necessidade de 

maior controle na produção de documentos e de novos métodos de evitar frau-

des, além de formas com menor custo, mais rápidas e produtivas na emissão de 

documentos impressos. Foram criadas as máquinas de escrever, mais rápidas e 

mais seguras do que os documentos manuscritos, pois dificultavam a fraude e 

permitiam uma cópia do documento por meio do uso de papel carbono. 

O uso do computador revolucionou o modo de emitir documentos com da-

dos variáveis. Primeiro as máquinas de escrever foram gradativamente sendo 
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substituídas por impressoras que conseguiam dar saída nos dados digitais 

armazenados no computador. Entre os anos 1960 e 1990, as impressoras 

matriciais dominaram o mercado de impressão de dados variáveis. Um volu-

me gigantesco de impressos produzidos em formulários contínuos de bordas 

perfuradas era produzido por este tipo de impressora. Todavia, a impressão 

de dados variáveis ainda estava limitada à impressão de textos ou imagens a 

traço monocolores de baixa resolução.

Na década de 1990 houve um grande desenvolvimento de novas tecnologias 

de impressão digital. Impressoras eletrofotográficas (conhecidas popular-

mente como impressoras laser) e impressoras inkjet começam a ser utilizadas 

como meio de produção de dados variáveis. Logo, as impressoras laser, mais 

rápidas e silenciosas, tomaram o lugar das impressoras matriciais na produ-

ção dos grandes volumes de documentos transacionais com dados variáveis. 

Já as impressoras inkjet, mais baratas e acessíveis, se popularizaram nos es-

critórios e domicílios. Neste cenário, onde as impressoras ainda não conta-

vam com grande resolução, a impressão de dados variáveis era bem limita-

da, geralmente à traço, monocolor e feita sobre pré-impressos. As gráficas, 

fabricantes de impressoras e agências de publicidade percebem o potencial 

deste novo nicho de mercado, a impressão personalizada de mala-direta, com 

mensagens direcionadas para grupos específicos de clientes ou até mesmo 

para um único cliente específico.

Fig.	039	– Evolução das técnicas de emissão de documen-
tos pessoais. Manuscritos feitos em pré-impressos, com 
assinaturas e carimbos para atestar a veracidade. Datilo-
grafados, para aumentar a produtividade e evitar erros de 
grafia e leitura. Documentos impressos em matricial, por 
meio de dados digitais. Impresso por inkjet, todos os dados 
incluindo a foto, meio mais rápido onde todas as informa-
ções estão armazenadas em um banco de dados digital, 
possibilita gerar códigos de barras que facilitam a leitura e 
controle destes documentos.

Fig.	040	– Modelos de formulários contínuo para a impres-
são de documentos transacionais em impressoras matri-
ciais. Fonte: Wikipedia, acesso em 16/05/2015.

Manuscrito Datilografado Impresso por matricial Impresso por inkjet
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Em 1993, no princípio da era da Internet, surgem as primeiras impressoras 

digitais coloridas voltadas para o mercado gráfico. Já na década seguinte, a 

impressão digital se firma no mercado gráfico e as impressoras digitais com-

petem em qualidade de reprodução com os sistemas convencionais. O de-

senvolvimento de computadores e sistemas de envio e troca de dados cada 

vez mais rápidos permitiu o processamento e impressão de arquivos mais pe-

sados, com uma quantidade enorme de dados armazenados que propiciavam 

o uso de imagens com maior resolução. 

O marketing direto se beneficia muito com o desenvolvimento da tecnologia 

de impressão sem fôrma. Neste contexto, já é possível criar campanhas e 

produtos gráficos totalmente personalizados, e melhor, tudo em cores e com 

qualidade de impressão offset. São lançados vários softwares para a criação e 

mesclagem de dados variáveis. 

A impressão personalizada se torna um dos maiores diferenciais da impres-

são digital em relação às demais tecnologias de impressão. As opções de per-

sonalização e customização de impressos tornam-se inúmeras. O marketing 

direto revoluciona a arte da persuasão com conteúdos direcionados e grafi-

camente ricos, o que resultou em milhares de campanhas bem sucedidas ao 

longo dos anos.

O aumento da publicidade e consequente diminuição da atenção do consu-

midor em relação às mensagens promocionais, contribuiu para o maior in-

teresse em novas ferramentas de comunicação, como o VDP e a persona-

Fig.	041	– Modelo de formulários contínuo para a impres-
são de documentos transacionais em impressoras matri-
ciais de impacto. 

Fig.	042	– Exemplos de personalização e endereçamento 
feitos por impressoras laser monocolores sobre suporte pré 
impresso. 
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lização. Estes novos meios de comunicação tinham o intuito de fortalecer a 

relação com os clientes e criar mensagens relevantes que resultassem em 

mais vendas e lucros para as empresas. Grandes investimentos em marketing 

direto e tecnologia da informação foram feitos e novas mídias foram explora-

das, como o transpromo.

Atualmente, o que se percebe é a incorporação de ferramentas de produção 

VDP pelos softwares gráficos e pela maioria dos RIPs e Front-Ends de impres-

soras digitais, de modo a facilitar o uso desta ferramenta. há inclusive grupos 

de estudo que se dedicam à criação de normas e procedimentos para a cria-

ção de PDF’s com a inserção de dados variáveis. 

A Adobe anunciou o desenvolvimento de um formato próprio para impressão 

de dados transacionais na Drupa de 2008. Neste mesmo ano, decidiu reali-

zar este desenvolvimento em conjunto com os demais fabricantes do setor. 

Como resultado, a Adobe transferiu a propriedade do novo formato para a ISO 

(International Organization for Standardization). Após 3 anos de trabalhos em 

conjunto com líderes da indústria global de impressão, o comitê da ISO fez 

o lançamento deste novo padrão internacional: o PDF/VT  ou ISO 16612-2.

 

Fig.	 043	 – Comunicação personalizada em cores, fazen-
do com que os dados variáveis fiquem mais integrados ao 
layout do documento, produzidos pelo software XMPie.

Fig.	 044	 – Exemplo de comunicação personalizada dire-
cionada à várias mídias ou crossmedia (celular, tablet, note-
book e mídia impressa), confeccionado no aplicativo GMC 
Inspire.
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Esta norma atende os requisitos de impressão de dados variáveis, trazendo as 

vantagens do fluxo de trabalho PDF para o contexto da impressão persona-

lizada, em ambientes diversos – desde impressoras de mesa, a impressoras 

rotativas ou fluxos de trabalho híbridos, envolvendo a impressão convencional 

e digital. Também especifica os métodos para a definição e intercâmbio de 

todos os elementos de conteúdo e metadados comprovativos, necessários 

para as tarefas de impressão que envolvam dados  variáveis (“V”) e impressos 

transacionais (“T”). 

Tal como ocorreu na mudança do padrão PostScript  para o PDF, esta tecnolo-

gia vai levar algum tempo para se estabelecer no mercado gráfico. A disponi-

bilidade de ferramentas apropriadas para a criação, processamento, verifica-

ção, visualização e impressão de documentos PDF / VT ainda são necessárias 

para que este formato possa ser consolidado. 
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Impressão digital na indústria gráfica

O uso da impressão digital pela indústria gráfica é relativamente recente. 

Segundo Flávio Tomas Medeiros (ABIGRAF, 2007) foi no início da década de 

1990 que começou a se falar em impressão digital dentro da indústria gráfi-

ca. O fato ocorreu em 1993, na Feira Internacional Ipex, em Birmingham, In-

glaterra. Neste evento, foram apresentados os primeiros sistemas digitais em 

policromia. Já na Drupa (maior feira mundial da indústria gráfica) de 1995, a 

impressão digital era ainda uma promessa, principalmente pelo alto custo e 

baixa qualidade de reprodução dos equipamentos. Nesta ocasião, as pessoas 

que visitavam o estande da empresa Indigo podiam tirar uma foto e, em pou-

cos minutos, era impressa uma revista com seu rosto na capa. 

Nos anos 2000, a Drupa mostrou que a impressão digital já era uma realidade 

do mercado gráfico, com as empresas apresentando a digitalização dos pro-

cessos de pré-impressão, que possibilitaram a automação do fluxo de traba-

lho da pré-impressão até o acabamento, o que se convencionou chamar de 

Computer to Press. Na Drupa de 2004, foram derrubados os mitos de baixa 

qualidade das impressoras digitais e seus custos foram viabilizados, principal-

mente em razão do uso de dados variáveis.

Em sua última edição, ocorrida em 2012, segundo o site da própria Drupa, 

os temas dominantes foram automação, impressão de embalagens, impres-

são ecológica, tecnologias híbridas, as aplicações web-to-print e impressão 

digital. Foi a consagração desta tecnologia dentro da indústria gráfica, pois 

40% dos visitantes afirmaram estar interessados em máquinas de impressão 

digital e sistemas de impressão digital.
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<<1950 2015>>
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1959
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1991
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1994
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1982

1984

IMPRESSORA MATRICIAL

PLOTTERS DE LINHA (ATUAIS PLOTTERS DE RECORTE)

INKJET JATO CONTÍNUO

ELETROFOTOGRAFIA TONER EM PÓ

IMPRESSORAS JATO CONTÍNUO ANALÓGICAS E DE MARCAÇÃO

IMPRESSORA IRIS FINE ART

INKJET GOTAS POR DEMANDA TINTA LÍQUIDA

INKJET GOTAS POR DEMANDA TINTA SÓLIDA

JATO DE CERA

IMPRESSORAS TIPO “OFFICE”

IMPRESSORAS COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA

COPIADORAS ANALÓGICAS PRETO E BRANCO

COPIADORAS ANALÓGICAS COLORIDAS

IMPRESSORAS E COPIADORAS DIGITAIS (COR E P&B)

ELETROFOTOGRAFIA TONER LÍQUIDO

RIBBON - PIGMENTO OU CERA

IMPRESSORA INDIGO

TRANSFERÊNCIA TÉRMICA

IMPRESSORAS P&B (LASER E LED)
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Principais tecnologias de impressão digital, o gráfico abaixo apresenta o mo-

mento em que se iniciaram os processos que estão em uso até hoje.  

Linha do tempo da impressão digital

Fig.	045	– Linha do tempo das tecnologias de impressão 
digital, adaptado de JüRGENS, 2009. 
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Mercado de impressão digital

A presente análise sobre o mercado de impressão digital foi baseada no “Es-

tudo sobre o mercado de impressão digital no Brasil”, do IEMI – Instituto de 

Estudos e Marketing Industrial, que retrata a evolução do mercado gráfico 

brasileiro no período de 2006 a 2010, e no estudo sobre as “Tendências em 

tecnologias de impressão digital e seus impactos no papel de imprimir e es-

crever”, feito pela ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, 

no ano de 2007.

O mercado alvo de estudo é o de gráficas equipadas com impressoras digitais 

com capacidade mínima de produção de 40 páginas por minuto (ppm). Isto 

se justifica pelo fato deste segmento concentrar o maior percentual de volume 

impresso produzido dentro da indústria gráfica. Portanto, possui grande po-

tencial de expansão das tecnologias de impressão digital.

A Pira International Ltd. confirmava já em 2006 um avanço da impressão digital 

colorida sobre a preto-e-branco, cuja participação na geração de receitas 

chegou a 74,3% do mercado. O coordenador desta pesquisa, professor Frank 

Romano, acredita inclusive que as impressoras digitais monocolores devem 

praticamente desaparecer nos próximos anos. (ROMANO apud ABTCP, 2007). 

Distribuição mundial de impressos

*são consideradas impressoras de alto volume as que produzem mais de 40 ppm.
Fonte: ABTCP, 2007.

Local da Impressão Copiadoras Impressoras de baixo volume Impressoras de alto volume*
Indústria gráfica
Empresas / escritórios
Residências
Outros

4%
6%

6% 66%
5%
0%
0%

8%
3%
1%

0,5%
0,5%
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Fonte: adaptado da pesquisa da Pira, Romano apud ABTCP, 2007.  

Fonte: IEMI – Estudo do mercado de impressão digital no Brasil.

Participação de mercado: impressoras digitais preto-e-branco e coloridas

Participação  das impressoras digitais por velocidade e número de cores - 2009

No Brasil, esta tendência é confirmada. Segundo o IEMI, a participação das 

impressoras digitais coloridas com capacidade mínima de impressão de 40 

ppm corresponde a cerca de 93,4% dos equipamentos instalados.  

De acordo com a ABCTP (2007), o mercado de impressão como um todo se 

encontra em queda. Em 2000, o faturamento nesse mercado foi de aproxima-

damente US$ 1,1 trilhão. Já em 2005 foi de US$ 938 bilhões e a expectativa 

é que continue em queda nos próximos anos, com previsão de receita para 

2015 de US$ 834 bilhões. 

O único processo de impressão com expectativas de crescimento é o de im-

pressão digital, que teve um faturamento de US$ 62 bilhões em 2000, US$ 

168 bilhões em 2005 e previsão de receita de US$ 266 bilhões para o ano 

de 2015.

A venda anual de equipamentos digitais deve crescer de 98 mil equipamen-

tos/ano em 2005, para 149 mil equipamentos/ano em 2015. A receita com 

O gráfico a seguir representa a participação da impressão digital colorida e 

preto-e-branco nas atividades da indústria gráfica mundial (em impressão 

digital), no início de 2006.

América do Norte

Participação da impressão digital preto e branco

Oeste Europeu Resto do mundo Média

Por trabalhos

Por folhas

Por receita

Participação da impressão digital colorida

Por trabalhos

Por folhas

Por receita

44,8%

52,3%
23,3%

55,2%
47,7%
76,7%

46,5%

49,6%
26,8%

53,5%
50,4%
73,2%

50,5%

57,5%
27,0%

49,5%
42,5%
73,0%

47,3%

53,1%
25,7%

52,7%
46,9%
74,3%

Equipamentos Folha Bobina
Acabamento

em linha

Velocidade (pag/min)

P & B

Até 4 cores

5 ou mais cores

Total

Até 40
(baixa)

De 40 a 250
(média)

251 ou mais
(alta)

1,2%

3,6%

-

2,0%

92,0%

93,5%

98,8%

93,4%

6,8%

2,9%

1,2%

4,5%

93,5%

98,2%

96,4%

95,7%

6,5%

1,8%

3,6%

4,3%

0,6%

-

-

0,3%

0
8
8



vendas de equipamentos de impressão mundial também é crescente, sendo 

de US$ 8,1 bilhões em 2005, com expectativa de chegar a US$ 44,3 bilhões 

em 2015.

O setor gráfico brasileiro, conforme dados da Abigraf (Associação Brasileira 

da Indústria Gráfica), é composto por 20.917 empresas. Destas, 24,3% não 

possuem processos de impressão. Das quase 16 mil gráficas que fazem pro-

dução de impressos, 364 operam com tecnologia de impressão digital, o que 

equivale a 1,8% do parque gráfico brasileiro. Mesmo com uma participação 

baixa no mercado gráfico, a impressão digital teve um crescimento muito su-

perior em relação às demais tecnologias de impressão convencionais. “Em 

dez anos (2005-2015), estima-se que o mercado brasileiro de impressão di-

gital crescerá pouco mais de 6 vezes”. (ABTCP, 2007)

Fonte: Abigraf / GEDIGI / IEMI – Estudo do mercado de impressão digital no Brasil.

Fonte: Abigraf / GEDIGI / IEMI – Estudo do mercado de impressão digital no Brasil.

Um fato importante é que a grande maioria das empresas que ofertam im-

pressão digital também possui tecnologias de impressão convencional, prin-

cipalmente offset, como forma de oferecer a seus clientes soluções mais 

completas, que envolvam impressão digital ou não.  Este dado sugere uma 

crescente incorporação da tecnologia de impressão digital pelas empresas 

gráficas que trabalham com tecnologias convencionais.

Em relação ao faturamento, as gráficas com tecnologia de impressão digital 

têm aumentado sua participação no mercado gráfico, sendo responsável por 

16,4 % das receitas do setor.

Número de empresas e participação por segmento

Segmentos

Total do Setor Gráfico

Gráficas não impressoras1

Mistas2

Puras3

Gráficas  impressoras

Convencionais

Digitais

18.954

2006

4.614

139

107

14.340

14.094

246

20.917

2009

5.112

213

151

15.805

15.441

364

100%

(%)

24,3%

0,7%

0,6%

75,7%

74,4%

1,3%

100%

(%)

24,4%

1,1%

0,7%

75,6%

73,8%

1,8%

10,4%

Variação
2006/2009

10,8%

53,2%

41,1%

10,2%

9,6%

48,0%

Notas: (1) Serviços de pré-impressão e acabamento
(2) Empresas com padrão industrial com tecnologia de impressão convencional e digital
(3) Empresas com padrão industrial que trabalham exclusivamente com tecnologia digital

Faturamento (em R$ milhões)

Anos Setor Gráfico
Gráficas Digitais

Total Convencional Digital

2006

20091

2006

20091

21.091

22.743

1.773

2.043

717

1.686

3,4%

7,4%

Participação dos
Impressos Digitais

Nota: (1) Estimativas IEMI.
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O perfil comercial das gráficas digitais em comparativo com as gráficas 

convencionais revela um aumento na média de pedido por ano, sendo que 

de 2006 a 2009 houve um aumento de 13,7% na média de pedidos para 

gráficas digitais e uma queda de 17,2% na média de pedidos das gráficas 

convencionais.

Fonte: IEMI – Estudo do mercado de impressão digital no Brasil.

Fonte: IEMI – Estudo do mercado de impressão digital no Brasil.

A frequência de pedidos de 2010 em uma gráfica digital também é maior que 

em uma convencional. Segundo dados do IEMI, 60,4% dos clientes regulares 

costumam fazer pedidos semanais às gráficas digitais, contra 22,6% nas grá-

ficas convencionais.

Enquanto pedidos e frequências são maiores nas gráficas digitais, o mesmo 

não acontece em relação à tiragem média dos trabalhos, que é bem menor 

em relação às gráficas convencionais. Nas gráficas digitais, 32% dos pedidos 

possuem tiragem de até 500 impressos, enquanto 59% dos pedidos de gráfi-

cas convencionais possuem tiragem superior a 5 mil impressos. 

Todavia, é possível perceber uma clara diminuição da tiragem nas gráficas 

convencionais durante o período analisado. Pedidos com tiragem superiores 

a 5000 impressos tiveram uma diminuição na participação das receitas das 

gráficas de 86% para 58,7%.

As micro e pequenas empresas (que possuem 1 a 19 funcionários) represen-

tam 68% das gráficas convencionais e 57% das gráficas digitais. As médias 

(20 a 99 funcionários) são 23% das gráficas convencionais e 28% das digitais. 

As empresas de grande porte (100 ou mais funcionários) representam 8,5% 

das gráficas convencionais e 15% das digitais.                          

Participação do número de empresas por porte e tecnologia de impressão

Porte

Total

2006 2009 2006 2009

Convencional Digital

De 1 a 4 funcionários

De 5 a 19 funcionários

De 20 a 99 funcionários
100 ou mais funcionários

12,6%

44,2%

28,2%

15,0%

100%

10,9%

35,6%

34,2%

19,3%

100%

16,5%

51,9%

23,1%

8,5%

100%

4,4%

51,3%

36,2%

8,2%

100%

Média de pedidos ao ano

Tecnologia de Impressão 2006 2009

Convencional
Digital

20,7

36,5

25,0

32,1
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Fonte: IEMI – Estudo do mercado de impressão digital no Brasil.

Fonte: IEMI – Estudo do mercado de impressão digital no Brasil.

Segundo as gráficas digitais, para conquistar mais espaço com seus clientes, 

é preciso oferecer serviços diferenciados que possam aumentar a rentabilida-

de do próprio cliente. Isto mostra uma mudança na postura da gráfica digital, 

que passa a vender soluções para o cliente.

Outro questionamento levantado pelo IEMI se refere aos serviços adicionais 

que poderiam melhorar o atendimento e conquistar novos clientes. Muitas 

gráficas digitais apontaram a administração de estoque, de banco de dados 

do cliente e a integração com outras mídias (crossmedia) como formas de 

conquistar novos clientes.

Participação dos pedidos (impressos/pedido)

Faixa de impressos

Mais de 5.000

Total

2006 2009 2006 2009

Convencional Digital

Até 500

501 a 1.00

1.001 a 2.000
2.001 a 5.000

31,6%

15,2%

15,9%

14,1%

23,3%

28,5%

9,5%

12,7%

12,9%

36,3%

2,7%

5,7%

11,5%

21,4%

58,7%

9,5%

0,9%

1,5%

2,1%

86,0%

100%100%100%100%

Principais ações para aumentar a participação nos clientes

Principais Ações Importante
Não é

importante Total
Está sendo
implantado

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11,7%

10,2%

19,5%

20,0%

13,7%

13,2%

6,8%

19,0%

20,0%

10,8%

12,5%

14,5%

3,4%

9,3%

-

0,5%

7,3%

9,8%

16,6%

4,9%

6,3%

53,9%

0,0%

11,1%

84,9%

80,5%

80,5%

79,5%

79,0%

77,1%

76,6%

76,1%

73,7%

35,3%

87,5%

74,4%

Oferecer serviços diferenciados, que além de gerar
impressos, pudessem aumentar a rentabilidade e 
sucesso do próprio cliente.

de 501 a 1.000 unidades impressas

de 1.001 a 2.000 unidades impressas

de 2.001 a 5.000 unidades impressas

Domínio da tecnologia digital

Ganho de escala para as altas tiragens

Parque gráfico com soluções mais completas de 
impressão, tanto para baixas, quanto para médias e 
altas tiragens

Oferecer serviços diferenciados de impressão e 
acabamento em formatos e gramaturas diferenciadas

Aumento da qualidade do atendimento

Aumento da qualidade do produto

Aumento da verticalização do parque gráfico
(investir em pré-impressão e acabamento)

Média
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Fonte: IEMI – Estudo do mercado de impressão digital no Brasil.

Fonte: IEMI – Estudo do mercado de impressão digital no Brasil.

É possível perceber uma visão otimista sobre o mercado de impressão digital 

quando olhamos para a previsão de empresas de tecnologias convencionais 

que pretendem investir em digital e também em relação à postura das em-

presas de tecnologia de impressão digital, que em sua grande maioria (72,8% 

das empresas) pretende aumentar a participação da impressão digital em 

sua produção.

Serviços adicionais para melhorar o atendimento e conquistar novos clientes

Serviços adicionais Melhoraria o
atendimento

Ajudaria a
conquistar

novos clientes
Total

Não se
aplica

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

29,4%

30,2%

26,6%

34,6%

33,3%

38,5%

54,1%

43,4%

65,9%

40,4%

34,3%

33,7%

37,4%

31,7%

33,3%

29,8%

16,1%

32,7%

20,5%

29,7%

36,3%

36,1%

36,0%

33,7%

33,3%

31,7%

29,8%

23,9%

13,7%

30,1%

Administração do estoque de materiais 
impressos do cliente

Produção de serviços em 24 horas

Distribuição de serviços produzidos
(postagem de mala direta, revistas)

Aprovação remota de serviços

Recepção de pedidos pela internet com controle 
de qualidade garantido

Administração e atualização do banco de 
dados do cliente

Outros

Criação de impressos interagindo com o web 
site do cliente

Atualização dos dados dos materiais gráficos
que o cliente usa

Média

Número de empresas investidoras

Investimentos

Total

Em impressão digital (previsto)2

Pré-impressão

Impressão offset plana

Impressão offset rotativa

Outros processos de impressão

Acabamento / Beneficiamento

Hardware (equipamentos)

Software (programas)

Sistemas de Work-Flow

2006

1.886

-

274

1.223

204

76

408

229

25

51

2007

2.651

-

376

1.529

204

102

586

331

25

51

2008

3.925

-

579

2.166

357

76

739

535

25

51

2009

3.950

-

679

1.962

255

102

867

612

76

51

20101

3.262

247

186

1.708

280

102

867

153

76

51

Notas: (1) Estimativa IEMI
(2) Número de gráficas convencionais que incorporarão a tecnologia de impressão digital em 2010.
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Fonte: IEMI – Estudo do mercado de impressão digital no Brasil.

Fonte: IEMI – Estudo do mercado de impressão digital no Brasil.

E, por fim, uma relação dos principais fabricantes do mercado de impressão 

digital e suas participações quanto ao número de equipamentos em uso no 

Brasil. É possível perceber uma grande variedade de opções de fabricantes. 

Porém, os cinco maiores fabricantes são responsáveis por 73,5% dos equi-

pamentos instalados.

Participação das empresas no futuro da impressão digital

Participação da Impressão Digital

Total

Pré-impressão

Impressão offset plana

Impressão offset rotativa

Participação % Média

72,8%

24,8%

2,4%

100%

23,6%

-

21,1%

20,6%

Fabricantes dos equipamentos de impressão digital em uso

Fabricantes

Xerox

HP

Canon

Konica Minolta

Toshiba

Océ 

Roland

Ricoh

Kodak

Epson

Okidata

Xanté

Lexmark

Kyocera

Outras

2006 2009

39,8%

18,6%

17,5%

4,6%

-

-

-

1,5%

-

3,1%

1,1%

1,1%

1,3%

3,7%

6,6%

32,4%

18,3%

16,3%

6,5%

4,3%

IBM 1,3% 2,5%

2,5%

2,2%

2,1%

1,9%

1,7%

1,1%

0,9%

0,8%

-

6,5%

Total 100% 100%
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Tecnologia de Impressão digital

Imagem digital e resolução

Todas as impressoras digitais partem de um arquivo digital que vai ser repro-

duzido sem a necessidade de gravação de uma fôrma. Este arquivo digital é 

composto por um código binário que armazena todas as informações da pá-

gina a ser impressa. Existem vários formatos de arquivos digitais, todavia, as 

impressoras só entendem um tipo de linguagem, a linguagem bit mapeada ou 

bitmap. Por este motivo, todos os arquivos digitais que serão impressos pas-

sam primeiro por um tradutor, o RIP, que converte o arquivo digital em mapa 

de bits. Esta operação é chamada rasterização.

A imagem bitmap é um conjunto de pixels (a menor estrutura da imagem di-

gital) arranjados em um grid. Cada pixel é endereçável, isto é, corresponde a 

um ponto específico da página impressa, e contém uma informação de cor 

que deve ser seguida pela impressora. Quanto maior a quantidade de pixels 

ou a profundidade de informação por pixel, mais detalhada é a imagem digital.

Uma imagem com um bit (21) trabalha com apenas duas informações de cor 

por pixel: 0 e 1. Deste modo, os pontos da imagem possuem cor ou não, como 

em uma imagem preto e branco. Já uma imagem de dois bits (22) é mais de-

talhada e possui quatro possibilidades ou tons para cada pixel: 00, 01, 10 e 

11. Como em uma imagem de quatro cores, preto, branco e mais dois tons 

de cinza. Em uma imagem de 8 bits (28) existem 256 possibilidades de tons. 

Para parecer uma fotografia realista, uma imagem impressa necessita de pelo 

menos 256 tons de cinza para “imitar” uma imagem tom contínuo. Imagens 

coloridas em modo de cor RGB (Red, Green e Blue) possuem 24 bits de infor-

mação, 8 bits para cada canal de cor, resultando em 16.777.216 possibilida-

des diferentes de tons de cores. 
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Cada canal de cor de um pixel pode ser descrito com uma determinada quan-

tidade de informação. Esta quantidade de informação sobre a cor, por canal 

de cor e por pixel, é chamada de profundidade de bits. Quanto mais bits de 

informação por pixel, mais cores haverá e mais detalhada e realista será a ima-

gem digital. As imagens RGB podem possuir informação com 8 bits por canal 

(bpc), 16 bits por canal de cor ou 32 bits por canal (bpc). As imagens 32 bpc 

também são chamadas de high Dynamic Range (hDR).

A resolução de uma imagem digital bitmap é determinada pela quantidade 

de pixels que compõe esta imagem. Por exemplo, uma imagem com 72 pixels 

por polegada (ppi) possui 72 pixels em um espaço de uma polegada linear. A 

resolução determina a qualidade, o detalhamento e a definição da imagem. 

Quanto maior a quantidade de pixel por um determinado espaço, maior é a 

qualidade da imagem.

Já a resolução de impressão é diferente da resolução da imagem, geralmente 

é medida em pontos de tinta por polegada (dpi). Para imprimir uma foto com 

uma boa qualidade é preciso pelo menos 220 dpi de resolução.

A frequência de tela (screen frequency) ou lineatura corresponde à resolução 

espacial da impressora, sendo descrita pelo número de linhas utilizadas para 

imprimir uma imagem. A lineatura é medida em linhas por polegada (lpi) ou li-

nhas por centímetro (lpc). Quanto mais alta é a resolução da impressora, mais 

alta é a lineatura utilizada. 

A relação entre resolução e lineatura determina a qualidade dos detalhes da 

imagem impressa. Este fator de qualidade corresponde a 1,5 até 2 vezes a 

lineatura. Portanto, para imprimir em uma impressora com 150 linhas por po-

legada, a resolução do arquivo digital deve ser entre 225 e 300 dpi. Quanto 

maior a lineatura, maior é o detalhamento da imagem impressa.

Profundidade de bits
4-bit — 16 tons (neste exemplo)

8-bit — 256 tons
16-bit — 65.536 tons

1 bit
2 cores

2 bits
4 cores

8 bits
256 cores

24 bits
mais de 16 milhões 

de cores

Fig.	046	– Imagens com diferentes profundidades de infor-
mação por pixel. Fotos manipuladas com base em JOhN-
SON, 2003.

Fig.	 047	 – Profundidade de bits, mostra a quantidade de 
tons diferentes que um pixel pode armazenar. JOhNSON, 
2003
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Fig.	 048	 – A mesma imagem impressa em lineaturas di-
ferentes. A primeira com 10 lpi e a segunda com 133 lpi. 
JOhNSON, 2003 10 linhas por polegada 133 linhas por polegada

A resolução de saída corresponde aos pontos endereçáveis utilizados para 

imprimir um pixel da imagem digital. Uma impressora de 600 dpi de resolu-

ção que utiliza quatro pequenos pontos para reproduzir um pixel do arquivo 

digital, trabalha com uma célula de quatro pontos. Multiplicando este número 

pela resolução da impressora (4 x 600) obtemos a resolução de saída da im-

pressora, neste caso 2.400 dpi.

Também existe uma relação entre resolução de saída e lineatura. Quando uma 

impressora possui 2.400 dpi de resolução de saída e 150 lpi de resolução es-

pacial, ela utiliza 2.400 pontos para criar as 150 linhas que formarão a imagem 

impressa. 

Em impressoras jato de tinta, é comum a resolução de saída ser diferente nos 

sentidos horizontal e vertical. Isto se deve ao controle mais preciso de forma-

ção das gotas no sentido do movimento de impressão do que no sentido de 

alimentação do suporte de impressão.
Fig.	049	– Ponto de retícula feito em uma célula de 16 x 16. 
JOhNSON, 2003.

Fig.	 050	 – Esquema que representa a resolução de uma 
impressora jato de tinta. Note que a maior resolução está na 
mesma direção do movimento do cabeçote de impressão. 
JOhNSON, 2003. (adaptado)

NOTA: tamanho das gotas são apenas a título de representação.

2880 x 720 dpi

gota movimento das cabeças 
de impressão

movimento
do papel

1/720
polegadas

1/2880
polegadas
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600 x 600 dpi 
pixel ciano

Opções para 4 bits de profundidade  

Opções para 1 bit de profundidade 1200 x 1200 dpi 
pixel ciano

Algumas impressoras digitais permitem variar o tom dos pontos impres-

sos. Deste modo, a resolução aparente dessas impressoras é muito maior 

que sua resolução real. Por exemplo, uma impressora que possui uma re-

solução de 300 dpi, mas que consegue fazer a reprodução de cada ponto 

com 8 bit de profundidade de cor, consegue variar esse ponto em até 256 

tons diferentes (28 = 256). Para conseguir este efeito, cada ponto impresso 

será construído com uma célula de 16 x 16 pontos (16 x 16 = 256). 

A resolução aparente das impressões será de 300 dpi multiplicado pelas 

16 unidades de células por pixel, resultando em uma resolução aparen-

te de 4.800 dpi. Esta tecnologia é conhecida como impressão contone, e 

resulta em transições muitos suaves de cores e imagens fotorrealísticas.

No exemplo a seguir, a primeira linha representa uma impressora com 600 

dpi de resolução e profundidade de 4 bits, que resulta em (24 = 16) 16 tons 

de cores possíveis de serem impressos por pixel da imagem. A segunda 

linha representa uma impressora com resolução de 1.200 dpi sem profun-

didade de bits nos pontos impressos.

A imagem resultante de uma impressora que trabalha com contone terá 

transições de cores mais suaves do que uma imagem impressa por uma 

impressora tradicional que trabalha com 600 x 600 dpi de resolução. A 

qualidade da imagem pode parecer semelhante ou até mesmo superior a 

uma imagem impressa em máquinas impressoras com 1.200 x 1.200 dpi 

de resolução. 

Fig.	051	– Reprodução contone.  Impressora Durst Lamb-
da, que produz impressos com qualidade fotográfica. 
JOhNSON, 2003

Fig.	 052	 – Resolução contone versus resolução de saída. 
XEROX, 2012.
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Retículas

Como nenhuma impressora é capaz de reproduzir imagens tom contínuo 

(com fotografias), é preciso decompor as imagens em pequenos pontos, de-

nominadas retículas. Os pontos escuros da imagem serão compostos por 

pontos maiores ou com menos espaço entre eles. Já as partes claras são 

compostas por pontos menores ou com mais espaços entre eles. 

Fig.	 053	 – Comparação entre retículas AM de amplitude 
modulada (acima) e FM de frequência modulada (abaixo).  
Ampliado em 30 vezes. JOhNSON, 2003.
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Na retícula AM (amplitude modulada), também conhecida como retícula con-

vencional, os pontos são reproduzidos com a mesma distância entre si. O que 

muda é o tamanho dos pontos de acordo com a cor a ser impressa. Em áreas 

mais claras, os pontos são menores. Nas mais escuras ou saturadas, os pon-

tos são maiores.

Outro tipo de retícula alternativa para a simulação de imagens tom contínuo é 

a retícula FM (frequência modulada) ou retícula estocástica. Esta retícula tra-

balha com pontos menores e de igual tamanho, que são dispostos com mais 

ou menos frequência, ou seja, mais pontos em áreas mais escuras da imagem 

e menos pontos em áreas mais claras da imagem.

Os pontos reproduzidos podem ter forma circular, elíptica, quadrada ou li-

nhas. É possível variar o número e o tamanho dos pontos, o espaço entre eles 

e o arranjo entre os pontos e entre as cores (diferentes ângulos) para melhorar 

o resultado da imagem impressa.

Para poder transformar imagens tom contínuo em imagens reticuladas, cada 

fabricante usa seu próprio método de dithering. Esta é uma técnica que em-

prega um algoritmo específico e é usada para obter tons variantes de cor de 

dois entre dois pixels adjacentes, criando um degradê entre as duas cores. 

Este método cria a sensação de haver tons intermediários, o que melhora a 

conversão das imagens tom contínuo em imagens reticuladas que serão re-

produzidas pelas impressoras digitais. 

1
0
0



Sistemas de Impressão

As tecnologias de impressão digital são sistemas de impressão que não ne-

cessitam de fôrmas para imprimir. Todo impresso provém de um arquivo di-

gital e toda a impressão é controlada por um RIP – raster image processor. 

Em algumas impressoras também há um sistema de cópia. Neste caso, um 

escâner faz a digitalização de um original analógico e a impressão é produzida 

por meio dos dados digitais armazenados em memória. 

Fig.	054	– Fluxo produtivo de impressoras e copiadoras di-
gitais. KIPPhAN, 2001. (adaptado)

Dependendo da tecnologia, a imagem do arquivo digital é impressa direta-

mente sobre o suporte de impressão, como no sistema jato de tinta, ou pode 

ser gravada primeiramente em uma superfície intermediária para depois ser 

transferida para o suporte de impressão, como nas impressoras eletrofoto-
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gráficas, que possuem um cilindro onde a imagem a ser impressa é gravada 

por cargas elétricas para depois receber o toner e transferi-lo para o suporte 

de impressão. Este é um sistema indireto de impressão sem fôrma. Por não 

possuir uma fôrma transportando uma informação fixa e igual por toda a tira-

gem, com a tecnologia de impressão digital é possível imprimir informações 

diferentes em cada página impressa. 

As tecnologias de impressão digital estão divididas em três grupos de impres-

são: eletrostática, jato de tinta e transferência térmica. Dentro destes três gru-

pos existem vários outros processos diferentes em cada um dos sistemas de 

impressão sem fôrma, conforme ilustrado na figura abaixo:

IMPRESSÃO 
ELETROSTÁTICA

IMPRESSÃO 
JATO DE TINTA

IMPRESSÃO JATO DE TINTA DE FLUXO CONTÍNUO

IMPRESSÃO JATO DE TINTA SOB DEMANDA

IMPRESSÃO POR 
TRANSFERÊNCIA TÉRMICA

IMPRESSÃO POR TRANSFERÊNCIA TÉRMICA DE CERA

IMPRESSÃO POR SUBLIMAÇÃO DE TINTA

IMPRESSÃO ELETROFOTOGRÁFICA

IMPRESSÃO ELETROGRÁFICA

IMPRESSÃO ELCOGRÁFICA

IMPRESSÃO MAGNETOGRÁFICA

IMPRESSÃO POR DEPÓSITO DE ÍONS

PROCESSOSSISTEMATECNOLOGIAESTÁGIO DO FLUXO

IMPRESSÃO
SEM FÔRMA

PRODUÇÃO/
IMPRESSÃO

Dentre todos os processos que compõem a tecnologia de impressão sem 

fôrma, segundo as características do mercado de impressão digital no Bra-

sil que considera a predominância de equipamentos multicolores e com ca-

pacidade de produção de 40 ppm, é notável a presença de sistemas de im-

pressão jato de tinta e da eletrofotografia dentro da indústria gráfica. Por este 

motivo, terão maior foco de estudo neste trabalho.  De acordo com a ABTCP 

(2007), o domínio da tecnologia eletrofotográfica no mercado de impressão 

digital deve ser abalado pelo avanço da tecnologia de impressão inkjet, que 

ganha cada vez mais espaço. Em 2000, a tecnologia inkjet representava apro-

ximadamente 1% do mercado de impressão digital de alto volume (40 ppm) e 

há uma estimativa que em 2015 esta tecnologia ocupe 25% deste mercado.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                     

A seguir, uma síntese das tecnologias de impressão sem fôrma, cujas referên-

cias principais são os trabalhos de helmut Kipphan (2001), harald Johnson 

(2003) e Martin Jürgens (2009). 

Fig.	055	– Tecnologias de Impressão sem fôrma. 
ABNT, 2003.
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Impressão Jato de tinta - Inkjet

A tecnologia de impressão jato de tinta se tornou um processo de impressão 

digital popular por conseguir imprimir quase todos os tipos de arquivos digitais 

em qualquer tipo de suporte de impressão, desde textos simples até embala-

gens complexas ou materiais de grande tiragem como faturas de consumo. 

Esse enorme range de aplicações se deve em grande parte ao fato desta tec-

nologia ser um sistema muito simples de impressão. Basicamente, gotas de 

tintas são expelidas no substrato, sem necessidade de fôrmas e sem nenhum 

contato entre o cabeçote de impressão e o substrato.

Jato de tinta é uma tecnologia de impressão sem impacto, cujas gotículas de 

tinta são ejetadas para o suporte de impressão, por meio de minúsculos bicos 

ejetores. A posição exata onde a gota irá cair no suporte de impressão é con-

trolada pelos dados contidos no arquivo digital a ser impresso. 

Fig.	056	– Tecnologias Jato de Tinta. KIPPhAN, 2001. 
(adaptado)

TECNOLOGIAS DE IMPRESSÃO
JATO DE TINTA

JATO CONTÍNUO GOTAS POR DEMANDA

DEFLEXÃO
BINÁRIA

TINTA LÍQUIDA TINTA SÓLIDA
HOT-MELT INK

PIEZOTÉRMICA ELETROSTÁTICA
MULTI

DEFLEXÃO

SUBSTRATO
CELULÓSICO OU NÃO-CELULÓSICO
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Fig.	057	–	Detalhes dos pontos impressos por jato de tinta. 
Tecnologia gotas por demanda, impressora grande formato 
Encad Novajet Pro E, 1998. Foto: Martin C. Jürgens. 
JüRGENS, 2009.

Existem duas maneiras de formar estas gotículas de tinta: gotas por demanda 

(DOD – drop on demand), onde a impressora só forma as gotas nas áreas de 

grafismo, e jato contínuo (CIJ – continuous inkjet), tecnologia em que as gotí-

culas são produzidas continuamente, sendo direcionadas ou desviadas para 

o suporte de impressão de acordo com os dados digitais. 

A tecnologia jato de tinta é um sistema direto de impressão, em que a imagem 

impressa é construída diretamente no suporte de impressão. Todavia, existem 

impressoras jato de tinta que possuem um cilindro transportador intermediá-

rio, onde a imagem do arquivo digital é impressa antes de ser transferida para 

o suporte de impressão. Geralmente, esse tipo de impressoras usa tintas base 

cera, ou seja, tinta sólida ao invés de líquida.

Impressoras jato de tinta são sofisticadas, sendo muitas partes do cabeçote 

de impressão de tamanho microscópico. No entanto, uma impressora jato de 

tinta é constituída de três partes essenciais: reservatório de tinta que alimenta 

os cabeçotes de impressão, bico ejetor por onde a tinta é expelida em forma 

de gota, e um mecanismo que força a expulsão da tinta pelo bico ejetor.

No sistema de impressão jato de tinta, geralmente é usada tinta líquida, em-

bora alguns sistemas utilizem cera para a impressão de imagens. Uma espes-

sura de filme de tinta muito fina é notável quando utiliza-se sua forma líquida, 

com gotas de baixo volume de tinta, que proporcionam alta qualidade de im-

pressão, especialmente para reprodução de imagens coloridas.

A qualidade da imagem impressa é muito dependente da interação entre a 

tinta e o suporte de impressão. Isto envolve densidade ótica, cor, resolução, 

tamanho do ponto, formato do ponto, definição e nitidez das bordas do pon-

to. Uma boa impressora jato de tinta proporciona alta resolução e nitidez das 

imagens, transição suave entre diferentes cores e áreas com diferentes bri-

lhos e alta densidade ótica.

500 µm
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A densidade ótica é caracterizada pela quantidade de elemento corante pre-

sente na tinta, no entanto, a posição do colorante no suporte de impressão é 

decisiva. Quanto mais próximo da superfície do substrato o corante ficar, mais 

saturadas serão as cores impressas. Situação bem diferente de quando ele 

penetra dentro do suporte de impressão, diminuindo a saturação das cores. 

As gotas de tinta sempre se espalham quando entram em contato com o su-

porte de impressão, aumentando o seu diâmetro inicial. Este ganho de ponto 

depende muito das características da superfície do substrato a ser impresso. 

Fig.	058	– Ponto impresso resultante da interação entre a 
gota de tinta e o suporte de impressão, no sistema jato de 
tinta. KIPPhAN, 2001. (adaptado)

Fig.	059	– Sistema em que as gotas podem se combinar 
para gerar gotas de volume maior antes de atingir o supor-
te de impressão. (Thermal Ink Jet, hP). KIPPhAN, 2001. 
(adaptado)

Suportes de impressão revestidos apresentam ganho de ponto menor que 

os sem revestimentos. Esta camada de revestimento no suporte de impres-

são evita que a gota se espalhe ou que ela tenha uma grande penetração no 

substrato.

A qualidade de reprodução de imagens também é conseguida com a variação 

do tom do ponto impresso. Com jato de tinta é possível variar o tom do ponto 

criado em vários tons de acordo com o número ou tamanho das gotas usadas 

para imprimir um pixel da imagem do arquivo digital. 

primeira
nucleação

segunda
nucleação
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nucleação
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gota 
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No processo de jato de tinta, o tamanho do ponto isolado depende do volume 

da gota ejetada que chega ao suporte de impressão e, também, das caracte-

rísticas de absorção do papel. Diferentes volumes de tinta podem ser criados 
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de várias maneiras. Existem impressoras que conseguem imprimir gotas de 

tinta com volumes diferentes. Também é possível sobrepor várias gotas de 

tinta em um mesmo pixel da imagem, com sinais de alta frequência que ge-

ram diversas gotas por pixel, obtendo volumes diferentes de tinta para cada 

pixel da imagem. 

Gotas de tinta de volume maior podem ser criadas por meio da junção de 

várias gotas menores, antes que estas atinjam o suporte de impressão. Neste 

sistema, as gotas se combinam antes que as gotas do pixel seguinte sejam 

expelidas pelo cabeçote de impressão. 

As tintas e os suportes de impressão para jato de tinta geralmente são produ-

zidos e vendidos como consumíveis correspondentes que devem ser usados 

juntos para a obtenção da melhor qualidade de impressão. Muitos suportes de 

impressão podem ser incompatíveis com o tipo de tinta usado com a impres-

sora. Os diversos tipos de tinta e substratos existentes comprovam a com-

plexidade das interações possíveis entre estes consumíveis e a importância 

da escolha correta do tipo de tinta e do tipo de substrato que será impresso.  

Fig.	 060	 – A sequência de fotografias de alta velocidade 
mostra gotas de tinta geradas por três impulsos separados, 
criando uma gota de tinta de volume maior, em um siste-
ma piezo de formação de gotas (XAAR). KIPPhAN, 2001. 
(adaptado) 

Fig.	 061	 – Neste esquema, vemos a modulação da den-
sidade do ponto, resultado da alta frequência de geração 
de gotas em um sistema de jato de tinta contínuo. Desta 
forma, é possível produzir cerca de 30 tons diferentes por 
pixel. KIPPhAN, 2001. (adaptado)

MAIS DE
31 GOTAS
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Jato de tinta contínua (CIJ).
O processo de jato de tinta contínuo pode ser subdividido em duas variantes: 

deflexão binária e deflexão múltipla. No processo binário, a gota de tinta tem 

duas opções: receber ou não carga elétrica. Se receber carga elétrica, esta 

gota será desviada e não se depositará no suporte de impressão. Se não re-

ceber carga elétrica, a gota segue diretamente para o suporte.

Neste sistema, a tinta é bombeada de um reservatório para os bicos ejetores 

do cabeçote de impressão. No cabeçote existe um cristal piezo e, conforme 

a vibração, forma um fluxo contínuo de gotas individuais. Estas gotas então 

passam por um campo eletrostático, onde podem ser ou não carregadas ele-

tricamente, conforme as informações do arquivo digital. Em seguida, as gotas 

passam por um campo elétrico criado por placas defletoras. Este campo des-

via as gotas carregadas eletricamente, impedindo que elas cheguem ao su-

porte de impressão. As gotas desviadas retornam para o reservatório de tinta.

Fig.	062	– Deflexão binária. Cabeçote de impressão jato de 
tinta contínuo. JüRGENS, 2009. (adaptado)

Fig.	063	– Princípio básico de funcionamento de um cabe-
çote de impressão jato contínuo, de tecnologia hertz, que 
permite um elevado fluxo de gotas (igual ou superior a 1 
Mhz). KIPPhAN, 2001. (adaptado)
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Fig.	064	– Formação das gotas no sistema de jato de tinta 
contínuo. A combinação de alta velocidade e frequência de 
vibração, aliados ao tamanho do bico ejetor, viscosidade e 
tensão superficial da tinta, é responsável pela formação do 
jato contínuo de gotas individuais. KIPPhAN, 2001. 

Fig.	065	– Um exemplo prático de aplicação industrial do 
processo de jato de tinta contínuo consiste em uma im-
pressora jato de tinta de alta velocidade, com dois grupos 
impressores, alimentação bobina. Dispõe de sistema com 
quatro cabeçotes de impressão com 108 mm de largura. 
Imprime com resolução de 240 dpi e possui 1.024 bicos 
ejetores de tinta por cabeçote, trabalhando a 2m/s. (System 
3600, Scitex). KIPPhAN, 2001.

Fig.	066	– Cabeças de impressão com os bicos ejetores. 
KIPPhAN, 2001.
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Fig.	 067	 – Sistema de jato de tinta contínuo em quadri-
cromia para provas de cor digital. Conta com cabeçote de 
impressão de 229 mm, com 2.700 bicos ejetores por ca-
beçote. Imprime com 300 dpi de resolução. A impressão 
é feita por quatro cabeçotes, um para cada cor (CMYK). O 
suporte de impressão é posto sobre um tambor que gira 
rapidamente, enquanto que os cabeçotes de impressão se 
movem no sentido axial, ou seja, no sentido do eixo. (Digital 
Cromalin, DuPont/Stork Digital Imaging). KIPPhAN, 2001.

Fig.	 068	 – Imagem ampliada de um impresso feito na 
impressora Iris, sobre suporte revestido. É possível ver os 
vários tamanhos e densidades de magenta, em particular. 
Quanto maior o tamanho dos pontos, mais escura fica a 
cor. JüRGENS, 2009.

Fig.	069	– Detalhe de uma ampliação de um impresso feito 
em impressora Iris sobre papel revestido. JüRGENS, 2009.

Fig.	070	– Detalhe de uma ampliação de um impresso feito 
em impressora Iris sobre papel fine art. JüRGENS, 2009.
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Fig.	071	– Detalhe de uma ampliação de um impresso feito 
em impressora Iris sobre papel revestido mostra três tipos 
típicos de retículas: (A) Pontos em linhas de 55°, também 
chamado de herringbone (espinha de peixe); (B) padrão de 
pontos que formam a roseta; e (C) pontos em linha de 90°. 
JüRGENS, 2009.

Fig.	072	– Imagem impressa com retícula estocástica por 
uma impressora Iris. É possível ver os pontos de ciano, ma-
genta, amarelo e preto. Neste tipo de retícula a variação to-
nal é controlada pelo número de pontos impressos em uma 
determinada área. Ampliada em 20 vezes. BENSON, 2008.
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No processo deflexão múltipla, as gotas de tintas podem receber diferentes 

cargas elétricas e, à medida que passam por um campo elétrico, são desvia-

das para diferentes direções, dependendo da intensidade da carga elétrica 

recebida. Portanto, cada gota pode cair em diferentes posições no suporte 

de impressão.

Fig.	073	– Sistema jato de tinta contínuo de deflexão múl-
tipla. Neste exemplo vemos a deflexão em sete pontos em 
uma mesma linha vertical. KIPPhAN, 2001. 

Fig.	074	– Sistema jato de tinta contínuo de deflexão múl-
tipla para endereçamento de periódicos, com seis linhas. 
O cabeçote faz a impressão em linha em uma impressora 
offset rotativa, alimentação bobina (Array Jet, Domino). 
KIPPhAN, 2001.

Com este sistema é possível desviar a gota de tinta para cerca de dezesseis 

posições diferentes em uma mesma linha vertical. A altura da linha vertical 

vai depender da distância entre o cabeçote e o suporte de impressão. Quanto 

maior a linha vertical, maior serão os espaços entre os pontos, diminuindo a 

resolução de impressão, determinada também pela velocidade de impressão 

e frequência de formação das gotas de tinta. 
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Fig.	075	– Deflexão múltipla. Cabeçote de impressão jato 
de tinta contínuo. JüRGENS, 2009. (adaptado)

Fig.	076	–	Sistema jato de tinta contínuo de deflexão múlti-
pla. Cabeça de impressão para endereçamento de jornais, 
composta por quatro sistemas de impressão individuais, 
um para cada linha impressa (Imaje). KIPPhAN, 2001.

Por ser um processo de impressão de alta velocidade e sem contato, o siste-

ma de impressão de jato de tinta contínuo é usado para a impressão de ma-

teriais de grande tiragem, como endereçamento, impressão de códigos de 

barras e códigos postais, inserção de dados variáveis com datas (fabricação e 

validade), número de lote e todos os outros tipos de informação. 

Principais fabricantes: VideoJet, Domino, Imaje, Toxot, e Willet.
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Fig.	077	– Sistema jato de tinta contínuo KBA. Fonte: site 
KBA, www.kba-metronic.com/en/products/ink-jet-coding-
-systems/product/alphajet-mondo/detail. Acesso em 
30/09/2014.

Fonte: ROMANO, 2012. (adaptado)

Modelo de impressora alphaJET mondo, imprime até 5 linhas de textos ou 

32 pixels. Tamanho de fonte de 2 a 15 mm. Velocidade máxima de impressão: 

385 metros por minuto. Possibilidade de impressão de fontes True Type. Para 

impressão de data e hora, identificação em geral, numeração consecutiva, có-

digos de barras, logotipos, entre outros.

Evolução da resolução em Inkjet Jato Contínuo

Resolução
Linear

Profundidade 
de Bit

Volume da
Gota de Tinta

Tamanho da
Gota de Tinta

120 dpi

240 dpi 

240 dpi 

300 dpi 

300 dpi 
300 dpi 
300 dpi 

600 dpi

1

1

1

1

1
2
4

2–8 6–8 pL

330pL

115 pL

80 pL

95 pL 

44 pL
44 pL
15 pL

1
1
3



Jato de tinta gotas por demanda (DOD)

O processo de gotas por demanda é caracterizado pela formação e impres-

são de gotas feita de modo individualizado. Neste processo, as gotas só serão 

produzidas nas áreas de grafismo, portanto, toda gota produzida é direciona-

da para o suporte de impressão.

As gotas de tinta podem ser geradas por transferência de calor (térmico) ou 

por alteração do volume da câmara onde fica a tinta no bico ejetor do cabeço-

te de impressão (piezoelétrico).

Estes sistemas recebem o nome de gotas por demanda, pois as gotas de tinta 

só são formadas e ejetadas para o suporte de impressão quando há neces-

sidade, isto é, somente nas áreas de grafismo. Toda a operação é controlada 

pelas informações do arquivo digital que foram processadas pelo RIP e envia-

das à impressora. 

Fig.	 078	 – Imagens de um vídeo de uma gota de tinta 
produzida por um sistema jato de tinta gotas por deman-
da.  A gota maior, com cerca de 60 μm de diâmetro, cai a 
uma velocidade de 6 metros por segundo. Se as pequenas 
gotas não forem controladas, elas podem criar pontos in-
desejados no suporte de impressão. Fotos: Lehrstuhl für 
Feingerätebau und Mikrotechnik, Technische Universität 
München in JüRGENS, 2009.

Fig.	 079	 –	 Modo de funcionamento mais comum de im-
pressoras jato de tinta. Os cabeçotes móveis fazem com 
que a impressora perca velocidade de reprodução. Por esta 
razão, impressoras de grandes volumes possuem cabeço-
tes de impressão fixo. Neste caso, o suporte de impressão 
é que se movimenta e os cabeçotes de impressão cobrem 
toda sua largura. JüRGENS, 2009. (adaptado)

Estes são sistemas muito simples, compactos e precisos, o que permite a fa-

bricação, inclusive, de impressoras de mesa. Os cabeçotes de impressão mó-

veis, que precisam ir e vir ao longo da largura do papel durante a impressão, 

tornam o sistema lento. Todavia, já existem equipamentos com cabeçotes fi-

xos, com grande velocidade de impressão.
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Fig.	 080	 – Sequência de tempo da formação da gota de 
tinta (hP). KIPPhAN, 2001. 

Fig.	081 – Esquema de funcionamento de um cabeçote de 
impressão jato de tinta térmico. Mostra o ciclo de ejeção 
gotas por demanda. Ilustração com base em JüRGENS, 
2009.

1- Depois da ativação da resistência elétrica a temperatura 
rapidamente sobe para mais de 300°C.
2- A tinta evapora e forma a bolha. Esta pressiona a saída de 
tinta pelo bico ejetor.
3- A temperatura cai e há o colapso da bolha.
4- A gota de tinta é expelida e, por capilaridade, a câmara é 
novamente preenchida de tinta.

Fig.	082 – Imagens de um vídeo de uma gota de tinta pro-
duzida por um sistema jato de tinta DOD piezo. A gota cai a 
uma velocidade de 3 metros por segundo, de um bico ejetor 
de 120 μm de diâmetro para o suporte de impressão, neste 
caso, papel. Após o impacto com o papel a gota se espalha 
e fica com quase o dobro de diâmetro, aproximadamente 
220 μm. Fotos: Joachim heinzl in JüRGENS, 2009.

Jato de Tinta DOD Térmico

Esta tecnologia foi desenvolvida pela Canon e pela hP – hewlett Packard. 

Neste sistema, uma resistência elétrica aquece a tinta contida no cabeçote 

de impressão, até que esta evapora, formando uma bolha de vapor que acaba 

ejetando uma gota de tinta pelo bico ejetor, resultado da pressão exercida pela 

bolha de vapor. Por isso, este sistema também é conhecido como “bubble jet”.

A resolução de impressão é dependente do tamanho da gota de tinta. Para 

uma resolução de 600 dpi, é preciso gotas de 23 pl, que possuem aproxima-

damente 35 μm de diâmetro, resultando em um ponto de cerca de 60 μm 

de diâmetro (viscosidade da tinta e características de absorção de tinta pelo 

papel influenciam o tamanho final do ponto). 

O sistema térmico é comumente usado por impressoras coloridas domés-

ticas e de escritório. Também é muito usado em plotters com tinta corante 

base de água (dye) de grande formato, empregados na produção de provas 

de layout e de imposição. Nestas impressoras existe um cabeçote de impres-

são para cada cor. Porém, muitas impressoras possuem um cabeçotes para o 

preto e outro para as três cores de cromia (ciano, magenta e amarelo). 
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Estas impressoras podem ter centenas e até milhares de bicos ejetores por 

cabeçote de impressão. Estes bicos são dispostos em várias linhas, garantin-

do a resolução desejada e a possibilidade de uso por módulos, o que permite 

a utilização de vários cabeçotes por cor em uma mesma impressora.

Principais fabricantes: Canon, hP e Lexmark.

Fig.	083	– Plotter hP Designjet Z2100 de 44 polegadas.
Sistema inkjet térmico. Resolução máxima de até 2.400 x 
1.200 dpi. 8 cores (ciano, magenta, amarelo, ciano claro, 
cinza claro, magenta claro, preto fosco, preto fotográfico). 
Tintas pigmentadas. Alimentação de folhas e alimentação 
por rolo. Suporta diversos tipos de mídias revestidas e não 
revestidas. 

Fig.	084	– Esquema de formação de gotas no sistema bub-
ble jet ou sistema térmico. KIPPhAN, 2001. (adaptado)

Fig.	085	–	Imagem impressa em impressora hP 990c, sis-
tema de impressão jato de tinta DOD térmico. JOhNSON, 
2003.
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Jato de Tinta DOD Piezoelétrico

Nos sistemas jato de tinta piezo, a gota é gerada como resultado da variação 

do volume do interior da câmara de tinta, devido ao movimento dos materiais 

piezoelétricos contidos no cabeçote de impressão. Esta variação acaba eje-

tando gotas de tinta pelo bico ejetor, quando o volume da câmara de tinta fica 

menor.

Fig.	086 – Jato de tinta – Gotas por demanda piezo. 
KIPPhAN, 2001. (adaptado)

Fig.	 087	 – Esquema de funcionamento de um cabeçote 
de impressão jato de tinta por demanda. Mostra o ciclo de 
ejeção de gotas piezo. Ilustração com base em JüRGENS, 
2009.

1- cabeçote de impressão em descanso.

2- o ciclo de formação da gota começa com a deformação 
do cristal piezo que aumenta a pressão dentro da câmara 
de tinta. Como resultado a tinta é expulsa pelo bico ejetor.

3- a deformação reversa do cristal piezo causa o goteja-
mento da tinta. A pressão negativa causada por este movi-
mento “puxa” tinta para dentro do cabeçote de impressão. 

4- com a câmara cheia de tinta novamente o cabeçote de 
impressão está pronto para formação da próxima gota de 
tinta.

Este sistema, desenvolvido pela Epson, possui um quartzo ou equivalentes 

sintéticos que, ao receber uma carga elétrica, se deformam e retornam à sua 

forma original quando a carga elétrica é retirada. Esta deformação aumenta a 

pressão dentro do cabeçote de impressão, pois o volume da câmara de tinta 

fica menor, o que acaba expulsando uma gota por meio do bico ejetor.

Os materiais piezoelétricos são ideais para aplicação de pequenos sistemas 

elétricos endereçáveis. Existem vários sistemas de deformação dos materiais 

piezo nos cabeçotes de impressão, com geometrias diferentes, como shear 

mode, o push mode e o bend mode. No entanto, todos eles funcionam do 

mesmo modo. Quando recebem a carga elétrica, eles mudam de forma sem 

alterar seu volume. Esta transformação na forma provoca uma mudança no 

volume da câmara de tinta, que resulta na expulsão de uma gota. 
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Fig.	088	– Estrutura dos cabeçotes de impressão com ce-
râmicas piezoelétricas. A) a deformação do material piezo-
elétrico devido à aplicação de carga elétrica. B) modo de 
formação da gota (shear mode) por deformação da parede 
traseira da câmara de tinta (Spectra). C) formação de gota 
de tinta (shear mode) por deformação das paredes da câ-
mara de tinta (MicroJet, XAAR). JüRGENS, 2009. 
(adaptado)

Fig.	 089	 – Impresso Epson 1280, sistema de impressão 
jato de tinta DOD piezoelétrico. JOhNSON, 2003.

Por não precisar de aquecimento para formar a gota de tinta, o sistema piezo 

permite o uso de uma ampla variedade de tintas, incluindo tintas base solven-

te, cura UV, base de água e cera e faz com que o cabeçote de impressão tenha 

uma vida útil maior que os cabeçotes dos demais sistemas.

As primeiras impressoras coloridas com esta tecnologia chegaram ao merca-

do por volta dos anos 1990. Utilizavam tinta sólida (cera) aquecida e liquefeita 

antes de alimentar o cabeçote de impressão. Depois de entrar em contato 

com o suporte de impressão, a tinta esfria e se solidifica novamente.

O sistema piezo teve um desenvolvimento tecnológico rápido e atualmente é 

empregado na grande maioria das impressoras jato de tinta industriais, com 

destaque para as de grande formato. 

Principais fabricantes: XAAR, Epson, Konica Minolta, Ricoh hitachi e Fuji.   
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Fig.	090	– Impressora jato de tinta DOD piezo de qualidade 
fotográfica hP Designjet Z6200. 

Fig.	 091	 – Impressora jato de tinta DOD piezo hP Látex 
280. Tinta pigmentada base de água de alta durabilidade. 

Fig.	 092	 – série Océ JetStream, impressora DOD piezo, 
que imprime com velocidade de até 200 metros por minu-
to, bobina de até 762mm de largura. Produz até 4.040 A4 
por minuto ou até 130 milhões de páginas A4 por mês. 

Fig.	093	– Impressora jato de tinta DOD piezo Inca-Onset 
S50i. Tinta cura UV, alimentação mesa plana (flat bed) para 
impressão de substratos espessos e irregulares. 
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Fig.	 094	 – Impressora jato de tinta DOD piezo Anapurna 
M3200i RTR, Agfa. Tinta pigmentada, cura UV para a im-
pressão de grandes formatos. 

Fig.	 095	 – Impressora jato de tinta DOD piezo JETI Mira 
MG2732, Agfa. Tinta pigmentada, cura UV para a impres-
são de grandes formatos.

Fig.	096	– Impressora jato de tinta para tecido, Kappa 180 
da fabricante Durst. 
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Fig.	 097	 – Impressora jato de tinta para cerâmica Durst, 
modelo Gamma 75 hD-R.

Detalhes: Funcionamento dos cabeçotes de impressão jato 
de tinta piezo. Entrada e saída da cerâmica impressa.
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Fig.	 098	 – Jato de tinta – Gotas por demanda eletrostática. 
Com base no “efeito Taylor”. Formação da gota de tinta no cam-
po elétrico (sequência). KIPPhAN, 2001.

Fig.	099	– Detalhe do cabeçote de impressão e do campo elé-
trico responsável por controlar a formação das gotas de tinta. 
KIPPhAN, 2001.

Jato de Tinta DOD Eletrostático

O princípio básico dos sistemas de jato de tinta eletrostático é a criação do 

campo eletrostático entre a tinta presente no bico ejetor do cabeçote e o su-

porte de impressão que controla a formação das gotas de tinta.

O impulso elétrico, controlado pelas informações contidas no arquivo digital, 

atrai cargas elétricas na tinta, tornando o campo eletrostático mais forte do 

que sua tensão superficial. Isso permite maior resolução de impressão, pois o 

tamanho das gotas de tinta é controlado pelo campo eletrostático aplicado no 

bico ejetor, e não pelo tamanho do bico ejetor.

Um dos métodos de formação de gotas é o que aplica o “Efeito Taylor.” Este 

sistema cria um filamento muito fino de tinta a partir do bico ejetor, que resulta 

em uma gota no suporte de impressão. O interessante nesta tecnologia é que 

os filamentos de tinta são muito mais finos que o diâmetro do bico ejetor, em 

uma razão de 1:20. A vantagem deste sistema é formar gotas muito pequenas 

a partir de bicos ejetores relativamente grandes. Também é possível variar o 

volume da gota de tinta controlando a duração do impulso elétrico aplicado 

no bico ejetor.
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Já o sistema jato de tinta DOD eletrostático via controle térmico é baseado 

na mudança de viscosidade da tinta por meio de aquecimento. Esta mudan-

ça vai gerar um desequilíbrio entre a tensão superficial da tinta e o campo 

eletrostático aplicado entre o cabeçote e o suporte de impressão, que resul-

ta na formação da gota de tinta. Cada bico ejetor possui um elemento para 

aquecimento da tinta em forma de anel, que pode ser controlado individual-

mente. Isto permite criar variação no tom do ponto impresso para cada pixel 

reproduzido.

Principais fabricantes: TTP, Nec, Tokyo Electric e Mathushita.

Fig.100	 – Jato de tinta – Gotas por demanda eletrostática 
por controle térmico. KIPPhAN, 2001.
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Jato de cera

As primeiras impressoras jato de cera foram lançadas pela Tektronics em 

1991. Desde então, muitos modelos foram lançados no mercado. Em 1999, a 

Xerox comprou esta linha de impressoras da Tektronics e continuou o desen-

volvimento de novos modelos de impressoras jato de cera, lançando na Drupa 

de 2012 uma impressora jato de cera alimentada à bobina, que imprime com 

velocidade de até 150 metros por minuto.

As impressoras jato de cera utilizam tecnologia piezo nos cabeçotes de im-

pressão e tinta sólida a base de cera, que imprime cores com uma grande 

saturação, por não ter água na composição da tinta. Outra vantagem desta 

característica é evitar os problemas relacionados à secagem nos impressos 

produzidos com tinta líquida. O fato da tinta sólida ter menor absorção pelo 

suporte de impressão também melhora a densidade das cores impressas.

Neste sistema a tinta é derretida antes de alimentar o cabeçote de impres-

são piezoelétrico que irá ejetar a tinta no substrato. As gotas despejadas no 

substrato são minimamente absorvidas e logo se solidificam. Para garantir a 

fixação da imagem, o substrato impresso passa por entre dois rolos, que pres-

sionam a tinta sobre o suporte, achatando as gotas de cera.

Fig.	101	– Jato de cera. No sistema phase change a tinta 
sólida é aquecida e torna-se líquida antes de alimentar um 
cabeçote de impressão piezo, responsável pela impressão 
das imagens no suporte. As gotas de tinta expelidas no su-
porte passam por rolos que ajudam na ancoragem da tinta 
e o suporte de impressão. JüRGENS, 2009.

Fig.	102	– Barras de cera usadas por impressoras digitais 
jato de cera. 
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Outra tecnologia indireta de impressão jato de cera foi criada pela Xerox, an-

tiga Tektronics. Neste sistema, as gotas de cera das quatro cores, aquecidas 

entre 120° e 140°, eram ejetadas simultaneamente para outro cilindro inter-

mediário, que transferia a imagem com as quatro cores para o suporte de 

impressão. Este cilindro intermediário era aquecido entre 50° e 70° e recebia 

uma camada de silicone para que a tinta não se fixasse nele. Geralmente, o 

substrato precisava ser preaquecido para garantir uma melhor aderência da 

tinta na superfície do substrato.

Estas impressoras não são comumente empregadas na indústria gráfica, 

sendo mais utilizadas em escritórios e ambientes de pequena produção. 

O principal fabricante é a Xerox.

Fig.	103	– Impressora da linha Phaser da Xerox. 

Fig.	104	– A configuração básica da Tektronix Phaser 350. 
Jato de cera no sistema indireto, onde a tinta é transferida 
primeiro para um cilindro transportador, para depois ser 
transferida (todas as cores em uma única passada) para o 
suporte de impressão. LE, 1998.

Fig.	105 – CiPress 500 - Única impressora jato de cera de 
alta velocidade do mercado. Trabalha com velocidade de 
100 metros por minuto, com resolução de 600 x 600 dpi. 
Para produção de impressos promocionais, transpromo-
cionais, catálogos e manuais.
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Tintas para inkjet

A tinta usada nas impressoras jato de tinta é composta basicamente de três 

componentes: o elemento corante que dá cor à tinta; o veículo, onde o corante 

estará disperso ou dissolvido; e os aditivos que modificam as características 

da tinta. A diferenciação geral das tintas se dá pelo tipo de elemento corante 

que possuem, sendo classificadas como tinta corante ou tinta pigmentada. 

O elemento corante corresponde a 5 até 20% da composição da tinta (JüR-

GENS, 2009).

Tintas corantes (dye)
Os corantes têm tamanhos muito pequenos, por volta de 1,5 a 4 nanômetros, 

e é esta característica que os tornam solúveis em água. Este tipo de tinta pro-

duz uma ampla gama de cores, produzindo impressos com uma saturação 

maior se comparada às tintas pigmentadas. Todavia, as tinta corantes são ex-

tremamente sensíveis à radiação solar e água e por isso desbotam com muita 

facilidade em um curto espaço de tempo. A manutenção das impressoras que 

utilizam este tipo de tinta é mais simples, e os cabeçotes de tinta raramente 

entopem, podendo ficar desligadas por grandes períodos de tempo. Por isso, 

o custo de equipamentos e cabeçotes de impressão para este tipo de tinta é 

bem menor. Estas características fazem com que esta tecnologia seja empre-

gada na maioria das impressoras domésticas e de escritório.

Tintas pigmentadas 
Os pigmentos são elementos corantes sólidos e insolúveis com tamanhos de 

0,1 a 2 μm. Estas partículas minúsculas ficam suspensas no veículo da tinta, 

que pode ser água, óleo ou solvente. Os pigmentos possuem grande resis-

tência à luz e água, por isso demoram muito para desbotar, tendo uma vida 

útil de centenas de anos, dependendo da conservação e do tipo de suporte 

de impressão utilizado.

Fig.	106	– Diferença entre tinta pigmentada e tinta corante. 

Fig.	107	– Tamanho de uma molécula de corante, compa-
rado ao tamanho de pigmentos. JüRGENS, 2009.

1 micrômetro corresponde a 1 milionésimo de metro (1 × 
10-6 m). Equivale à milésima parte do milímetro (1/1000) e 
sua abreviatura é μm.

1 nanômetro ou milimícron corresponde a 1 bilionésimo do 
metro (1 × 10−9 m). Equivalente a um milionésimo de milí-
metro. O nanômetro tem como símbolo nm.

corante / dye pigmentadacorante / dye pigmentada
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O tamanho maior dos pigmentos contribui para o entupimento do cabeçote 

de impressão e das vias de transporte de tinta. Caso a tinta fique parada por 

muito tempo, o pigmento em suspensão na tinta pode vir a decantar. A ma-

nutenção das impressoras e o custo dos cabeçotes de tinta pigmentada são 

bem maiores em relação à tinta corante.

Outra forma de classificação das tintas inkjet é pelo veículo de dispersão usa-

do como base da tinta. Por esta classificação existem tintas base de água, de 

óleo e de solvente.

Fig.	108	– Espessura do filme de tinta e secagem das dife-
rentes tintas utilizadas no processo jato de tinta. KIPPhAN, 
2001. (adaptado)

Base de água – nesta tinta a água é usada como veículo onde o pigmento 

estará suspenso ou o corante estará dissolvido. É o tipo de tinta adequado 

ao sistema térmico, por resistir bem ao aquecimento presente neste sistema. 

Utiliza suportes de impressão porosos, pois a secagem da tinta se dá tanto 

pela absorção da tinta pelo substrato, quanto pela evaporação da água pre-

sente na tinta.

Base solvente – o solvente é um veículo altamente volátil e evapora quando 

entra em contato com o suporte de impressão. Permite a impressão em uma 

grande variedade de substratos, pois o solvente ajuda a ancoragem do pig-

mento em substratos sintéticos e não celulósicos, tais como lonas e plásticos. 

Tinta base solvente são mais adequadas para impressoras de sistema piezo. 

Não são usadas em impressoras com sistema térmico de formação de gotas, 

pois neste sistema é preciso aquecer a tinta para a gota se formar. Existem 

diferentes tipos de solventes classificados como mais agressivos (hard, true) 

e menos agressivos (soft e eco solvente). Estas tintas emitem compostos or-

gânicos voláteis (COVs) nocivos à saúde e ao meio ambiente. Por esta razão, 

necessitam de um sistema de ventilação que proteja a saúde dos operadores. 

Tintas denominadas ecossolventes podem ter como base o glicol, derivado 

do óleo mineral, ou ter como base uma mistura de água e solvente. São menos 

prejudiciais à saúde e por isso têm menor necessidade de ventilação e exaus-

tão do ambiente de produção. Todavia, tintas base solvente sempre emitem 

forte odor, que pode irritar olhos e vias aéreas e causar reações alérgicas.
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Base de óleo – tinta composta por corantes ou pigmentos dispersos em um 

hidrocarboneto solvente não volátil. Devem ser usados em substratos poro-

sos, já que a secagem da tinta se dá pela absorção do veículo de dispersão 

da tinta pelo suporte de impressão. Costuma utilizar os mesmos substratos 

utilizados para tinta base de água.

Tintas reativas
Estas são tintas em que a ancoragem da imagem impressa no suporte de im-

pressão é feita por cura UV. Os fotoiniciadores, presentes na tinta, são respon-

sáveis por polimerizar os componentes da tinta quando entram em contato 

com a radiação UV. 

Por não precisar de secagem, pode ser utilizada para imprimir diversos tipos 

de suportes de impressão, como materiais sintéticos, acrílico, vidro, madeira 

e metal, mas alguns substratos ainda precisam de tratamento prévio antes 

de receber a impressão. Trabalham com velocidades altas de impressão, pois 

não é necessário esperar a secagem da tinta no substrato, já que a cura da 

tinta sempre ocorre imediatamente após a impressão.

O esquema abaixo representa a tinta UV quando expelida no substrato, com 

partículas de pigmento (amarelo), fotoiniciadores (vermelho) e monômeros e 

oligômeros (cinza). Quando a radiação UV atinge a tinta, ela degrada os fotoi-

niciadores em radicais livres que reagem quimicamente com os monômeros 

e oligômeros presentes na tinta. Esta reação continua até a fotopolimerização 

completa dos componentes da tinta de modo a fixar os pigmentos no substrato.

Fig.	109 – Diferença de comportamento de tintas base sol-
vente e tintas cura UV, sobre o suporte de impressão. AGFA, 
sd. (adaptado)

Fig.	110 – Processo de cura de tinta UV. AGFA, sd. 
(adaptado)

Tinta base de cera (hot-melt ink) 
Trata-se de tinta sólida, feita com uma mistura de ceras sintéticas e pigmentos 

ou corantes, que é derretida e depois expelida pelos cabeçotes de impressão 

jato de tinta. Quando entra em contato com o suporte de impressão, a tinta 

esfria e se solidifica novamente, fixando a imagem no substrato. 

O fato de não conter água em sua formulação dá vantagens à tecnologia em 

relação à saturação de cores e ao brilho da impressão. O ponto de fusão varia 

entre 50° e 80°C. Nas impressoras Tektronix a cera é aquecida a 130°C para 

que possa ser ejetada pelo cabeçote de impressão.
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secagem

tinta UV

cura

Radiação UV
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Fig.	111 – Gotas de tinta base de cera antes e depois de re-
ceberem pressão por passagem entre dois rolos. LE, 1998.

Fig.	112 – Tecnologias jato de tinta x tipos de tintas utiliza-
das. JüRGENS, 2009. (adaptado) 
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Impressão Eletrostática

A impressão eletrostática é composta por sistemas de impressão sem fôrma 

que utilizam portadores de imagens carregados eletrostaticamente ou supor-

tes especialmente revestidos, para reproduzir imagens originais latentes, tor-

nadas visíveis pelo uso de toners, empregando processos de impressão tais 

como elcografia, eletrofotografia, depósito de íons e magnetografia. (ABNT, 

2003. pag. 03)

Dentro deste sistema, o processo mais empregado na indústria gráfica é o 

eletrofotográfico utilizado em grande parte nos equipamentos de impressão 

colorida que usam toner como elemento entintador. há também os processos 

magnetográfico e ionográfico, mais usados na impressão de produtos mono-

colores.

Eletrofotografia
O sistema de impressão eletrofotográfico apresenta diversas variantes de 

tecnologia de acordo com o seu fabricante. Todavia, todos esses processos 

utilizam os mesmos princípios para a reprodução gráfica das imagens prove-

nientes do arquivo digital. 

Esta tecnologia parte do princípio de funcionamento de materiais dielétricos 

que possuem uma característica especial: eles são isolantes elétricos quan-

do mantidos na ausência de luz, e condutores elétricos na presença de luz. 

Nestes processos de impressão sem fôrma, os cilindros fotocondutores são 

revestidos com um material que possui estas características. É neste cilindro 

que a imagem latente do arquivo digital será gravada através de cargas elétri-

cas opostas. Uma polaridade para as áreas de grafismo (áreas que receberão 

o elemento entintador, no caso toner) e outra polaridade para as áreas de con-

tra grafismo, que são as áreas que não recebem o toner.

Fig.	 113	 – Ampliação de um impresso feito por sistema 
eletrostático. Apresenta a retícula bem definida de pontos 
CMYK. JüRGENS, 2009.
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Fig.	114	– Esquema de impressão eletrofotográfico.
KIPPhAN, 2001. (adaptado)

Fig.	115	– Sistema corona para aplicação de carga positiva. 
hOFFMANN-FALK, 2005. (adaptado)

Este processo de impressão pode ser subdividido em cinco etapas:

1- Geração da imagem

2- Revelação ou aplicação do toner

3- Transferência do toner para o suporte de impressão

4- Fixação do toner no suporte ou fusão

5- Limpeza do sistema

Geração da imagem
As impressoras eletrofotográficas possuem um portador de imagens laten-

tes, que pode ser um cilindro metálico ou uma cinta flexível, ambos revestidos 

com um material fotocondutor. Os cilindros geralmente são compostos por 

três camadas: a primeira é uma camada de base metálica, a segunda é uma 

camada de geração de carga, e a terceira é a camada de transporte de carga. 

O revestimento fotocondutor pode ser composto de material orgânico, o mais 

comumente empregado, ou pode ser constituído por compostos de selênio 

ou compostos de silício. 

Impressoras com fotocondutor orgânico recebem, como padrão, uma carga 

elétrica negativa homogênea para a gravação das imagens latentes, enquanto 

os equipamentos com fotocondutores de silício ou de selênio recebem uma 

carga elétrica positiva. Para reprodução das imagens do arquivo digital, o fo-

tocondutor recebe uma carga elétrica uniforme por toda sua superfície, deno-

minada pré-carga. Esta é aplicada por um sistema corotron: um fio metálico 

que, ao receber carga elétrica de alta voltagem, ioniza o ar à sua volta, produz 

ozônio e aplica uma carga elétrica na superfície do fotocondutor. A alta volta-

gem é necessária para criar um campo elétrico forte o suficiente para atrair 

as partículas de toner usadas como elemento entintador em eletrofotografia. 
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Fig.	116	– Esquema de impressão eletrofotográfica, apre-
senta as cinco etapas para a formação da imagem. JüR-
GENS, 2009. (adaptado)

A seguir, o fotocondutor é exposto a uma fonte de luz, que será controlada 

pelas informações contidas no arquivo digital. Esta etapa é denominada des-

carga seletiva e é feita por meio de uma fonte de luz laser - daí o nome popular 

impressora laser - ou por diodos emissores de luz, conhecidos como LED. A 

sensibilidade do revestimento fotocondutor deve ser adaptada para a faixa de 

comprimento de onda da fonte de luz, utilizada para gravar a imagem latente. 

Para a maioria das impressoras eletrofotográficas, a fonte de luz utilizada tra-

balha com comprimentos de onda de cerca de 700 nm.

A figura a seguir apresenta o esquema simplificado de aplicação de cargas 

elétricas em um cilindro com revestimento fotocondutor orgânico.  A luz utili-

zada para gravar a imagem latente no cilindro é absorvida pela camada gera-
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dora de cargas, gerando cargas positivas. Estas cargas positivas dissipam a 

carga elétrica da superfície da camada de transporte de carga. Deste modo, 

a carga de superfície é controlada pela quantidade de exposição à luz, o que 

resulta na determinação das áreas de grafismo (aquelas em que se manteve 

a carga elétrica negativa aplicada e que atrairão o toner) e contra grafismo 

(áreas que não receberão toner) da imagem latente gravada no fotocondutor.

Revelação ou aplicação do toner
Para que a imagem latente gravada no fotocondutor possa ser revelada, isto 

é, torne-se visível, é necessária a aplicação de um elemento entintador com 

a capacidade de receber uma carga elétrica oposta à das áreas de grafismo, 

pois cargas elétricas opostas se atraem e esta tinta só se depositará nas áreas 

de grafismo. Esta tinta especial, que possui a capacidade de receber carga 

elétrica, é denominada toner. 

A composição do toner se diferencia muito de acordo com os fabricantes. 

Podem ser produzidos em pó ou líquido e são constituídos basicamente de 

resina termoplástica, pigmentos e aditivos modificadores de carga. Uma fina 

camada de toner é aplicada no fotocondutor pela unidade de revelação, sem 

nenhum contato, somente por meio da atração das cargas elétricas opostas 

presentes no toner e no fotocondutor, especificamente nas áreas onde a ima-

gem latente foi gravada pela fonte de luz.

Transferência de toner para o suporte de impressão
A imagem latente revelada pelo toner precisa ser transferida para o suporte de 

impressão, geralmente papel. Essa transferência também é feita por atração 

eletrostática. Para tanto, o suporte de impressão precisa receber uma carga 

elétrica de forma a atrair o toner para sua superfície. Em algumas impresso-

ras, o toner é transferido diretamente do cilindro onde a imagem é gravada 

para o suporte, mas também existem impressoras que possuem sistemas in-

diretos de transferência do toner. Estes sistemas podem ser constituídos de 

um cilindro blanqueta ou uma cinta flexível (belt), que recebem o toner antes 

de transferi-lo para o suporte. A transferência do toner é ajudada pelo contato 

e pressão do fotocondutor, ou dos sistemas de transferência intermediários, 

com o suporte.

Fig.	 117	 – Aplicação de cargas elétricas no cilindro foto-
condutor. KIPPhAN, 2001. (adaptado)

Fig.	118	– Transferência de toner direta via corona e rolo de 
transferência e cilindro fotocondutor. hOFFMANN-FALK, 
2005. (adaptado)
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Fixação do toner no suporte
Uma unidade de fixação é necessária para ancorar as partículas de toner no 

suporte de impressão. Geralmente, este sistema aquece o toner a fim de tor-

nar líquida a resina que o compõe, fixando o pigmento no suporte. O sistema 

de fixação de fusão a quente é o mais utilizado. Este sistema consiste em cilin-

dros emborrachados aquecidos, por onde o suporte recebe calor e pressão. 

há também um sistema de fusão que usa flashes de luz infravermelha de alta 

potência que também aquece o toner, mas em temperatura menor, sem apli-

cação de pressão.

Fig.	 119	 – Fusão de toner por feixe de luz infravermelha. 
hOFFMANN-FALK, 2005. (adaptado) 

Fig.	 120	 – Sistema de fusão, com cilindro emborrachado 
aquecido e aplicação de silicone. KIPPhAN, 2001 
(adaptado)
	
Fig.	121	– Toner antes e depois da fusão. JüRGENS, 2009. 

200 µm

Limpeza
Após a transferência da imagem para o suporte, podem permanecer partí-

culas residuais de toner no sistema de impressão. Para finalizar o processo 

de impressão, todo o sistema precisa ser limpo e neutralizado eletricamente 

para a geração e transferência de uma nova imagem a ser impressa. Para isso, 

é feita uma limpeza mecânica com escovas ou aspiração para a retirada dos 

resíduos de toner, e uma limpeza elétrica ou neutralização de todas as cargas 

elétricas que foram aplicadas no sistema. Esta neutralização pode ser feita 

com a exposição à luz ou por aplicação de uma carga elétrica homogênea no 

cilindro fotocondutor.

No sistema de impressão eletrofotográfico, mesmo para a impressão de pá-

ginas iguais, todo o processo de impressão (geração da imagem, revelação, 

transferência, fusão e limpeza) ocorre para cada uma das páginas individual-

-mente. Isto garante a possibilidade de impressão de dados variáveis, mas 

também pode trazer mais variação entre impressos de uma mesma tiragem 
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devido a flutuações nas interações das forças elétricas envolvidas na grava-

ção, revelação e transferência da imagem a ser impressa. 

Os fatores decisivos que influenciam a qualidade e a estabilidade de impres-

são neste sistema são a qualidade da imagem e a uniformidade e precisão na 

aplicação das cargas elétricas durante a transferência e fixação do toner no 

processo de impressão. Muitas vezes, esta estabilidade requerida pelo siste-

ma demanda cuidados com o ambiente de impressão e armazenamento do 

suporte de impressão (condicionamento) e componentes tecnológicos bas-

tante complexos para controle e precisão. 

Gravação da imagem latente
Existem dois sistemas de gravação de imagem latente: laser e LED. No sis-

tema laser, um conjunto de lentes e um espelho poligonal rotativo refletem o 

feixe de luz laser por toda a extensão do cilindro fotocondutor. Este processo 

é feito em altas velocidades (cerca de 1000 m/s e velocidade do espelho po-

ligonal de 500 rotações por segundo). Já o sistema LED é fixo, e a imagem 

é gravada no cilindro fotocondutor por um pente de LEDs que cobre toda a 

extensão do cilindro.

Fig.	122	– Sistema de impressão eletrofotográfico, alimen-
tação por bobina. Neste sistema observa-se a aplicação 
de cargas elétricas em três pontos: pré-carga (corotron), 
transferência do toner para o papel (corona) e na neutra-
lização do cilindro fotocondutor (corona). KIPPhAN, 2001. 
(adaptado)

Fig.	123	– Sistema de espelhos rotativos (ROS: Raster
Scanner Output) para gravação de imagens em impres-
soras eletrofotográficas. (LBP-CX / 1986, Canon). Fonte: 
KIPPhAN, 2001. (adaptado) 
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Transferência do toner
Existem dois sistemas para a impressão multicores em eletrofotografia: sis-

temas de passagem única e sistemas de múltipla passagem. Os sistemas de 

múltipla passagem possuem apenas uma unidade de impressão (somente 

um cilindro fotocondutor), que é usada na impressão de cada uma das cores, 

uma de cada vez. Em geral, a imagem pode ser transferida diretamente para 

o suporte de impressão ou por meio de um transportador intermediário, que 

pode ser um cilindro blanqueta ou uma cinta (belt). 

Fig.	124	e	125	– Esquemas de gravação da imagem latente 
no cilindro fotocondutor com o uso de laser. hOFFMANN-
-FALK, 2005. (adaptado)

Fig.	126	–  Matriz de LED para gravação de imagens no ci-
lindro fotocondutor, resolução de 600 dpi, largura de 520 
milímetros (gerador de caracteres ZG 2, Océ). 

Neste esquema placas modulares contêm 64 ou 128 LEDs 
individuais. Cada placa é controlada por um chip de circui-
to integrado (IC). A luz emitida pelo LED é focada por uma 
lente (Selfoc lens array), antes de atingir o cilindro fotocon-
dutor. O calor gerado pelo sistema é dispersado por um 
sistema de ventilação fixado abaixo das placas de LEDs. 
KIPPhAN, 2001. (adaptado)

Fig.	0127	– Fotografia de um módulo de LED com chips IC, 
condutores e conjuntos eletrônicos (ZG 2, Océ). KIPPhAN, 
2001.

Fig.	128	– Primeira matriz de LED criada pela Siemens,  em 
1969. hOFFMANN-FALK, 2005. (adaptado)
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Fig.	129	– Sistema de múltipla passagem. Arranjo satélite 
das unidades de entintagem, (NC 5006, Ricoh). KIPPhAN, 
2001.

Fig.	130	–  Sistema de múltipla passagem (configuração de 
satélite) onde o toner é transferido diretamente para o su-
porte de (Matsuchita, Konica, hP). KIPPhAN, 2001.

O sistema satélite possui um único cilindro fotocondutor e, em sua volta, há 

quatro sistemas de aplicação de toner, um para cada cor. As cores da imagem 

são gravadas uma a uma para, posteriormente, serem transferidas para a belt. 

A imagem da belt, com as quatro cores de toner, é transferida em uma única 

passada para o papel.

Existe ainda o sistema satélite sem a necessidade de belt ou cilindro blanque-

ta, onde o toner é transferido diretamente para o suporte de impressão. 
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No sistema carrossel, que também possui apenas um cilindro fotocondutor, a 

transferência do toner é feita diretamente para o suporte de impressão. Neste 

sistema, o papel precisa fazer uma rotação completa para receber uma cor da 

imagem. Após quatro rotações, uma para cada cor primária de impressão, a 

imagem a quatro cores estará completa no suporte de impressão.
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Fig.	131	–	 Sistema carrossel (CLC 300, Canon). KIPPhAN, 
2001. (adaptado)

Fig.	132	– Sistema  de múltipla passagem de toner líquido, 
onde a imagem é transferida via cilindro blanqueta. (E-Print 
1000, Indigo). KIPPhAN, 2001. (adaptado)

O sistema de impressão de toner líquido é muito semelhante ao sistema car-

rossel. Nestas impressoras o toner é transferido do cilindro fotocondutor para 

um cilindro blanqueta, para somente depois ser transferido para o suporte de 

impressão. Uma cor de cada vez, uma na sequência da outra.

cartucho 
de toner

aplicação 
de toner

cilindro
fotocondutor

cilindro
fotocondutor

saída

saída

alimentação
de papel

alimentação
de papel

laser

laser

cilindro de
transferência

cilindro de
transferência

carrossel

reversão do papel

toner líquido

SS

1
3
8



Existem ainda sistemas onde a imagem latente é gravada em uma belt, tam-

bém por luz laser. O toner é transferido da belt para um cilindro intermediário, 

uma cor por vez, e depois a imagem com todas as cores é transferida de uma 

única vez para o suporte de impressão.

Os sistemas de múltipla passagem possuem um único cilindro para gravar 

cada uma das cores que compõe a imagem. Esta característica, na maioria 

dos casos, resulta em uma baixa produtividade e baixa velocidade de impres-

são, já que o cilindro precisa fazer quatro processos de gravação de imagem, 

para depois transferi-la para suporte de impressão, no caso de uma imagem 

a quatro cores.

Os sistemas de passagem única são mais rápidos, pois cada cor da imagem 

é gravada em um cilindro específico. Portanto, impressoras que imprimem 

imagens a quatro cores, possuem quatro cilindros fotocondutores, um para 

cada cor. Este processo geralmente necessita de um sistema intermediário 

para transferir o toner do cilindro para o suporte, podendo ser um cilindro 

blanqueta ou uma cinta (belt), onde o toner é transferido antes de passar para 

o suporte de impressão.

Fig.	133	– Sistema de multi passagem com cinta (belt) foto-
condutora. (beamStar, hitachi).  KIPPhAN, 2001. (adaptado)
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A figura “A” mostra um sistema de passagem única, onde o toner é transfe-

rido diretamente para o suporte de impressão. Neste exemplo, as unidades 

de cores estão em linha. A cinta (belt) presente neste sistema faz o transporte 

do suporte de impressão. Na figura “B” vê-se o sistema de passagem único, 

onde o toner é transferido para uma cinta (belt) antes de ser transferido para 

o suporte de impressão. Neste sistema, as quatro cores são transferidas para 

a belt, antes de serem transferidas de uma única vez para o papel. A figura 

“C” apresenta um sistema onde o toner é transferido para um cilindro inter-

mediário antes de ser transferido para o suporte de impressão, disposto em 

um sistema satélite. Já a figura “D” trata de um sistema de passagem única 

satélite, onde o toner é transferido diretamente para o papel.

Fig.	134		–	Sistemas de transferência de toner para impres-
são quatro cores (sistemas de passagem única). KIPPhAN, 
2001. (adaptado)

Fig.	135	– Sistema de passagem única, com uso de toner 
em pó e belt para a transferência das imagens. Modelo 
7010 VP da Canon. 
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Toner 
A composição do toner – resina termoplástica, pigmentos e aditivos modifi-

cadores de carga – varia de acordo com as características que se pretende 

dar ao toner. A escolha da resina irá interferir na temperatura de fusão e nas 

características elétricas usadas na impressora. Os agentes modificadores de 

carga melhoram o transporte do toner por meio de cargas elétricas. Também 

é possível adicionar ceras que diminuem a adesão do toner no cilindro de fu-

são e dispensam o uso de silicone neste processo. 

As partículas de toner são suficientemente pequenas para formarem os pon-

tos de retícula de uma imagem de alta resolução, e grandes o suficiente para 

que possam ser transportados de uma superfície para outra por meio de atra-

ção eletrostática.

O toner em pó convencional é obtido pela moagem de resinas transparentes, 

pigmentos e aditivos químicos que dão a cor desejada e melhoram sua capa-

cidade de ser transportado eletricamente. Já o toner químico é produzido por 

um processo químico em que partículas de toner são cultivadas a partir de 

uma solução líquida. 

O toner químico ou toner de agregação em emulsão (toner EA - Emulsion 

Aggregation) é produzido utilizando o método de agregação em emulsão na 

qual resina, pigmento e partículas de cera são agregados para formar as par-

tículas de toner. O controle de uma série de reações químicas proporciona a 

produção de minúsculas partículas de toner redondas de tamanho bastante 

uniforme, que variam pouco de forma.

A qualidade de reprodução é bastante influenciada pelas características do 

toner utilizado na impressão. Quanto mais uniforme e menor for seu o diâ-

metro, melhor será a reprodução das imagens impressas. Isso traz vantagens 

ao toner químico em relação ao toner convencional, que possui as partículas 

maiores e bem mais irregulares. 

Por conter cera em sua composição, o toner químico dispensa o uso de óleos 

e silicones durante a impressão, na etapa de fusão. Deste modo, problemas 

que são causados pelo uso do óleo – texto impresso muito brilhante, impos-

sibilidade de laminar ou aplicar adesivos e a impossibilidade de escrever à 

caneta ou lápis sobre o impresso – são eliminadas. 

Fig. 136 – Da esquerda para direita. Toner convencional 
(AGFA);  Toner químico (OKI Data); Toner bicomponente: 
partículas de toner sobre partícula transportadora ou re-
velador de cerca de 80 μm. KIPPhAN, 2001.

Agfa	Chromapress	(ciano) Oki	Data	OL	1200	(preto) Toner	Bicomponente

5 µm 5 µm
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Fig.	137 – Processo de manufatura do toner químico fabri-
cado pela Xerox. 

Fig.	138 – Diferença na reprodução de imagens com toner 
convencional e químico, produzidos pela Xerox.

Fonte: site Fuji Xerox, 2014. 

toner químicotoner convencional

Outra vantagem do toner químico é reduzida a quantidade de dióxido de car-

bono emitido durante sua produção, cerca de 65% menos do que na produ-

ção do toner convencional. As partículas menores também melhoram a qua-

lidade da imagem impressa e aumentam a eficiência de utilização do toner 

durante a impressão.
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A Xerox acaba de lançar no mercado toner químico metalizado, nas cores 

ouro e prata. Nos últimos anos há uma tendência na fabricação de toners em 

cores especiais, como metálicos e fluorescentes, toner branco e toner visível 

somente sob luz UV. Esses tipos de toner agregam mais valor aos impressos e 

permitem impressões com enobrecimento nas páginas já durante o processo 

de impressão.

Fig.	139 – Impresso produzido com aplicação de toner 
dourado da Xerox.

Fig.	140 – Processo de agregação dos componentes do to-
ner químico metalizado, fabricado pela Xerox.
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O sistema de transferência do toner para o suporte é configurado com o pro-

cesso de gravação e o tipo de toner utilizado (em pó ou líquido). O toner em pó 

pode ser monocomponente, onde o revelador é adicionado no processo de 

fabricação, ou bicomponente, que tem o revelador adicionado na impressora.

Dentro do sistema de impressão eletrofotográfico, o uso de toner em pó bi-

componente é o mais difundido. Neste sistema, existe o chamado carrier ou 

revelador, uma partícula transportadora de toner, geralmente óxido de ferro, 

com um tamanho de cerca de 80 μm, que mantém as partículas de toner 

unidas por meio de cargas elétricas. O diâmetro das partículas do toner é de 

cerca de 5 a 20 μm, dependendo do processo de fabricação. Neste sistema, o 

toner é misturado ao revelador na impressora, onde cilindros agitam o toner e 

o revelador. Durante o processo de revelação, uma carga magnética organiza 

as partículas do revelador para que estes carreguem o toner até o cilindro fo-

tocondutor, onde serão atraídas, enquanto as partículas do revelador perma-

necem na impressora. Este sistema de transporte de toner é conhecido como 

escova magnética.

há dois tipos de toners monocomponentes: o magnético e o não magnético. 

O toner monocomponente magnético tem seu núcleo formado por óxido de 

ferro. Os outros constituintes, como pigmentos, agentes aglutinantes e adi-

tivos, cercam este núcleo. Fácil de ser atraído para o cilindro fotocondutor, 

este toner não necessita de cilindros para misturar e circular suas partículas. 

A desvantagem é que o alto teor de óxido de ferro em sua composição impede 

seu uso na fabricação de toner nas cores ciano, magenta e amarelo, devido 

à contaminação do óxido de ferro nestas cores. Por esta razão, este tipo de 

toner é usado em impressoras monocolores que imprimem com toner preto.
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Fig.	141	– Escova magnética. KIPPhAN, 2001. (adaptado)

Fig.	142	– Estrutura de um toner monocomponente mag-
nético com tamanho aproximado de 10 μm. KIPPhAN, 
2001. (adaptado)

Toners monocomponentes não magnéticos são usados em equipamentos 

com baixa velocidade de impressão. A transferência uniforme do toner em 

áreas maiores é mais difícil e há uma tendência no aparecimento de “sujeiras” 

nas imagens impressas, causadas por partículas de toner soltas no sistema, o 

que resulta na redução da qualidade de impressão. 

Segundo Jürgens (2009), toners líquidos são compostos por partículas de to-

ner dispersas em um veículo não condutivo chamado Isopar, que representa 

98 a 99.9 % do toner líquido. Isopar é um isoparafínico, óleo hidrocarboneto 

alifático, essencialmente feito de alcanos altamente ramificados. O óleo atua 

como um veículo transportador para o toner, eletrostaticamente neutro, e 

evapora completamente quando o impresso sai do equipamento. 

A composição das partículas de toner é muito parecida com a do toner em pó 

monocomponente. Pigmentos de carbono preto e pigmentos orgânicos sin-

téticos ou corantes são adicionados em uma mistura de resinas. O tamanho 

das partículas é menor do que a do toner em pó e, com o passar dos anos, elas 

diminuíram de 7.5 μm para 1 a 2 μm. 

O toner líquido para impressoras Indigo, o ElectroInk, está disponível nas qua-

tro cores de processo (CMYK). As impressoras possuem mais três entradas 

para cores especiais. É comum o uso do laranja e do violeta; outras cores 

especiais podem ser formuladas para alcançar o range de cores da escala 

Pantone. O uso de branco opaco, pigmentos fluorescentes e tintas especiais 

de segurança também é possível. O agente de controle de carga elétrica é 

adicionado ao toner líquido para conferir uma carga elétrica com as partículas 

de toner. (JüRGENS, 2009, pag 117).

Toners líquidos são constituídos por um veículo transportador líquido que 

contêm as partículas de toner muito pequenas (cerca de 1 a 3 μm). Ele possui 

a propriedade de receber cargas elétricas e, durante o processo de revelação, 

as partículas de toner carregadas se concentram nas áreas da imagem latente 

no cilindro fotocondutor, sendo extraídas do líquido transportador. Este pro-

cesso requer sensível controle elétrico e o veículo transportador líquido que 

for transferido junto ao toner deve ser removido por extração ou evaporação. 
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A qualidade de reprodução é alta, devido ao tamanho pequeno das partículas 

que compõem este tipo de toner. A fina camada de tinta, ao ser ancorada no 

papel, mantém a textura de sua superfície.

A tecnologia de toner líquido é aplicada nas impressoras hP Indigo. Esta tec-

nologia foi desenvolvida por Benny Landa, que lançou sua primeira impres-

sora de toner líquido, a E-Print 1000, em 1993. Posteriormente a empresa foi 

adquirida pela hP. 

“O grande problema da Indigo ainda é a ancoragem da tinta sobre o papel. 

Não obstante seja adequada para a maioria das aplicações, sua ancoragem é 

insuficiente (sem tratamento prévio ou posterior do papel) para aplicação com 

alta demanda de resistência e abrasão.”(MORTARA, 2009, pag. 32)

Fig.	143 – A variação de tamanho e formato entre partículas 
de toner são visíveis em microscópio eletrônico. Nas fotos 
acima (cedidas pela hP), pode-se ver a diferença, entre 
toner pó e líquido, na distribuição das partículas sobre  o 
papel. ROSO, [2001?].

Fig.	 144 – Detalhe de impresso produzido em hP Indigo 
3000 em papel revestido. Imagem da esquerda sob luz 
normal e da direita sob luz forte é possível ver um ligeiro 
acúmulo de resina brilhante sob o papel. JüRGENS, 2009.
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Sistemas de Impressão com Toner Líquido 
O sistema Indigo de toner líquido é usado em conjunto com  um cilindro foto-

condutor orgânico, de múltipla passagem, com uso de uma blanqueta aque-

cida a cerca de 90°C, para onde o toner é transferido antes de ser depositado 

no suporte de impressão.

Diferenças entre toner em pó e líquido

Fig.	145	– Tipos de toner. KIPPhAN, 2001. (adaptado)

Fig.	146	– Esquema de funcionamento da impressora digi-
tal hP 10000, imprime com toner líquido. 
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Fig.	147	– Toner líquido. KIPPhAN, 2001. (adaptado) 

Fig.	148	– Impressora toner líquido hP 10000, alimentação 
por folha. 

Fig.	149	– Impressora toner líquido hP 20000, alimentação 
por bobina.
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Sistemas de Impressão com toner bicomponente
Este é o sistema mais comum empregado nas impressoras eletrofotográficas. 

Possibilitam impressão multicor com grande qualidade e produtividade.

unidade de fusão
luz infravermelha

segunda unidade de fusão
para melhora da imagem

Fig.	150	– Sistema de impressão eletrofotográfico multicor 
de toner em pó bicomponente; 600 dpi, com 9 tons de cinza 
por pixel; largura da bobina de 500 mm, 50 folhas A4 / min 
impresso em ambos os lados. (DCP / 50D, Xeikon, 1999). 
KIPPhAN, 2001.

Fig.	151	– Sistema de impressão eletrofotográfico multicor 
de toner em pó bicomponente; Kodak Nexpress. 
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Fig.	152	– Sistema de impressão eletrofotográfico multicor 
de toner em pó bicomponente; Fuji Xerox C1000i Press. 
“Courtesy of Fuji Xerox Co., Ltd.”
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Fig.	153	–	Sistema de impressão multicor eletrofotográfi-
co de passagem única, com toner monocomponente não 
magnético, gravação da imagem latente via LED, formato 
A4, 600 dpi, 8 páginas A4 por minuto (OKIPAGE 8C, OKI).
KIPPhAN, 2001.
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Sistemas de Impressão com toner monocomponentes
Toners monocomponentes magnéticos são empregados em impressoras 

monocolor de alta produtividade (tecnologia de impressão sem fôrma iono-

gráfica e magnetográfica, pouco usado no mercado gráfico brasileiro e por 

isso não será abordado neste trabalho) e sistemas simples de impressão e 

cópia eletrofotográfica. 

Já os sistemas de impressão multicor, que utilizam toner monocomponente, 

funcionam em baixa velocidade, empregando toner monocomponente não 

magnético. A alimentação e a troca do toner são feitas por cartuchos, o que 

facilita muito sua manipulação. Nenhum consumível adicional é necessário 

nesse tipo de impressora, tornando-a bem mais simples do que as impresso-

ras de toner bicompomente.
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VDP – impressão de dados variáveis

A impressão de dados variáveis é uma técnica de impressão que gera peças 

gráficas individualizadas, onde conteúdos variáveis contidos em uma base de 

dados são mesclados a um conteúdo fixo, que permanece inalterado durante 

toda a tiragem. Todos os conteúdos, fixos e variáveis, estão em formato eletrô-

nico e eles podem ser textos, gráficos, vetores ou imagens.

O responsável pela fusão dos conteúdos fixos e variáveis é o software de VDP, 

que cria cada uma das versões do documento. Esta mescla de conteúdos 

é realizada de acordo com regras comerciais (programação), que indicam 

como e em qual local da página deverão ser inseridos os conteúdos variáveis. 

Geralmente, a programação das regras comerciais é feita no próprio aplicativo 

de VDP.

A personalização é aplicada em dois tipos de impressos: os promocionais e 

os transacionais. Em documentos transacionais, a aplicação visa apresentar 

os dados relevantes à pessoa a quem é destinado, sendo a fatura de alguma 

compra ou serviço um exemplo típico. Nestes documentos, a relevância está 

nos dados apresentados e não no layout.

Já os impressos promocionais se destacam pela conquista da atenção do lei-

tor, tornando o layout e a apresentação dos dados variáveis muito importan-

tes. Quanto mais integrado ao layout e mais criativa for a aplicação dos dados 

variáveis, maior relevância ele terá para o leitor. O típico documento promocio-

nal é a mala direta personalizada, que utiliza um banco de dados para compor 

mensagens com conteúdos variados de acordo com os dados armazenados 

dos clientes. A mudança entre um impresso e outro pode ser pequena, como 

somente nome e endereço, ou muito grande, como a aplicação de imagens 

personalizadas para cada leitor. 
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É possível criar automaticamente centenas ou milhares de peças persona-

lizadas individualmente com base unicamente nas informações contidas no 

banco de dados. 

A VDP não é um conceito novo, sendo uma técnica utilizada já há muito tem-

po em documentos transacionais. Entretanto, os impressos transacionais, 

mesmo comunicando informações individualizadas, são historicamente limi-

tados pela baixa resolução e pelo preto e branco, com o uso ocasional de cor. 

Em contraste, a impressão promocional emprega a cor e o design para atrair 

a atenção do leitor, mas tipicamente contém poucas informações individua-

lizadas. O desenvolvimento desta tecnologia permite a conversão de impres-

sos transacionais e promocionais, isto é, documentos transacionais com apli-

cação de conteúdos coloridos de alta qualidade e impressos promocionais 

com aplicação, cada vez mais presente, de mensagens individualizadas de 

conteúdo relevante. 

<<frase>>

<<Nome>> <<Sobrenome>>
<<Endereço>>
<<Cidade>>
<<CEP>>

Este é o melhor 
momento!

o que você espera das suas próximas férias?
<<Nome>>,

Entre em contato
Viagem Travel 0800-02-20-2025 viagemtravel.com.br

o que você espera das suas próximas férias?

bom, boNito
e barato

Joyce Almeida
Alameda Itu, 34
São Paulo
06890-987

Joyce,

Este é o melhor 
momento!

Entre em contato
Viagem Travel 0800-02-20-2025 viagemtravel.com.br

Novas
experiêNcias

Luciano Cruz
Avenida Plutão, 604
São Paulo
02356-133

Este é o melhor 
momento!

o que você espera das suas próximas férias?
luciano,

Entre em contato
Viagem Travel 0800-02-20-2025 viagemtravel.com.br

luxo

Stella Kwan
Rua da Consolação, 1235
São Paulo
01335-235

Este é o melhor 
momento!

o que você espera das suas próximas férias?
stella,

Entre em contato
Viagem Travel 0800-02-20-2025 viagemtravel.com.br

muito sol
e sal

Thiago Justo
Travessa Arvoredo, 03
São Paulo
03344-000

Este é o melhor 
momento!

o que você espera das suas próximas férias?
thiago,

Entre em contato
Viagem Travel 0800-02-20-2025 viagemtravel.com.br

<<Foto>>

conteúdos variáveislayout

banco de dados

peças prontas
com os conteúdos 
mesclados

Fig.	154	– Esquema de funcionamento mesclagem de con-
teúdos de documentos com dados variáveis. 
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Fluxo de trabalho do VDP

Segundo a empresa EFI (2005), um projeto típico de dados variáveis envol-

ve os seguintes componentes principais: base de dados, layout de conteúdo 

fixo, banco de conteúdos, software de VDP, regras comerciais, servidor e dis-

positivo de saída.

Para se criar um documento de dados variáveis, é preciso primeiro pensar 

na mensagem e no público a quem se destina. Criada a estratégia de comu-

nicação, o próximo passo é montar o banco de dados com as informações 

sobre todos os destinatários. Em alguns casos, a estratégia de comunicação 

pode partir das informações sobre os clientes presentes no banco de dados. 

De qualquer forma, só depois de cumpridas estas duas etapas é possível 

montar o layout fixo e a base de conteúdos que serão inseridos em cada um 

dos documentos. 

As regras comerciais, isto é, a programação que vai indicar como e onde os 

conteúdos variáveis serão inseridos no layout estático, têm papel decisivo em 

todas as etapas produtivas do VDP. Exerce ainda grande influência na escolha 

dos conteúdos variáveis, nas informações que constam no banco de dados, 

no layout do documento, no aplicativo de VDP capaz de fazer esta programa-

ção e na escolha do dispositivo de saída. 

Aplicada as regras comerciais na criação de cada uma das versões do do-

cumento, é chegada a hora da impressão no dispositivo de saída. Para ser 

impresso por uma impressora digital, todo o documento necessita ser pro-

cessado pelo RIP da impressora, que pode funcionar como servidor que 

processa e armazena os conteúdos variáveis e fixos que serão impressos 

posteriormente.
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Base de dados
Banco de dados, base de dados ou database são um conjunto de dados or-

ganizados de modo a criar algum tipo de informação. No caso da impressão 

de dados variáveis, o banco de dados é um arquivo eletrônico que guarda as 

informações individuais sobre cada um dos clientes com quem se deseja co-

municar. Além disso, ele pode armazenar ou indicar onde estão arquivados 

os elementos variáveis que serão mesclados nas páginas dos documentos. 

Este arquivo pode ser organizado por registro ou por campos para cada re-

gistro. Cada registro possui um número pré-determinado de campos. Em um 

banco de dados, cada cliente equivale a um registro diferente, e as informa-

ções sobre os clientes são categorizadas nos campos existentes no registro, 

por exemplo, nome, endereço e telefone.

Fig.	155		– Fluxo de trabalho típico de VDP. EFI, 2005.

Regras Comerciais Base de Conteúdo Layout

Servidor
Cor / P&B 

Dispositivo de Saída
Impressora Digital

Aplicativo de VDP
mesclagem de dados 

Linguagem
VDP

Base de Dados
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Fig.	156	– Banco de dados. Entradas e campos. As informações existentes nos bancos de dados podem ser inseridas manu-

almente, em caso de base de dados mais simples. Em bancos de dados mais 

complexos, as informações podem vir de diferentes fontes e lugares que ali-

mentam uma base de dados central. Este tipo mais complexo é usado por 

empresas que gerenciam o relacionamento com os clientes (CRM -Customer 

Relationship Management), cobrindo diferentes áreas de contato, como call 

center, website e ponto de venda.

A base da dados precisa ser trabalhada para se obter as informações mais 

relevantes sobre os clientes. Dentre os processos de tratamento do banco de 

dados destacam-se as seguintes operações:

—Prospecção	ou	cruzamento	de	dados – faz o cruzamento das informações 

contidas no banco de dados para encontrar dados relevantes que podem ser 

aplicados em campanhas de personalização. Estes dados podem subsidiar a 

criação de regras de negócio que orientarão como e onde os conteúdos vari-

áveis serão aplicados no impresso com dados variáveis;

—Fusão	de	bancos	de	dados – é a combinação de dados oriundos de dife-

rentes bancos de dados em um único arquivo;

—Limpeza	de	dados	– remoção de entradas redundantes, informações incor-

retas ou desatualizadas.

 

há diversos programas para a manipulação de bancos de dados, alguns mais 

simples, como o Microsoft Excel, e outros sistemas corporativos mais comple-

xos que armazenam grandes quantidades de informações e conseguem fazer 

diversas referências cruzadas dos dados existentes, incluindo My SQL, SQL 

Server (Microsoft), Oracle (Oracle Corporation) e DB2 (IBM). O cruzamento de 

dados possibilita filtrar grupos de consumidores específicos, dentro do banco 

de dados, tornando a comunicação personalizada cada vez mais relevante. 

Todavia, a grande maioria das aplicações VDP necessita apenas de uma pla-

nilha simples com base de dados. Em geral, a base de dados vem em forma 

de arquivo delimitado por vírgulas, que separam os campos dos registros, e 

linhas que separam cada um dos registros. Desta forma, cada linha gera um 

documento diferente, pois cada linha possui informações de um único cliente. 

Para obter este arquivo simples, o banco de dados precisa ser trabalhado a 

fim de extrair somente as informações relevantes dos clientes. Esta fase se 

refere ao tratamento e prospecção de dados. A gestão de grandes volumes 

de dados é, geralmente, feita por um departamento de TI – Tecnologia da In-

formação, responsável pela manutenção e preservação dos dados coletados. 

Banco de dados

Cada linha corresponde a 
um registro, ou seja, a um 
cliente diferente

Cada coluna corresponde a um campo, que possui um tipo 
de informação específica sobre o cliente, neste caso, o CEP.
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O departamento de TI também viabiliza a implantação do CRM, já que este 

gerencia todas as informações sobre os clientes. Tais informações podem 

trazer ganhos às ações de marketing, subsidiando a criação de mensagens 

relevantes e personalizadas.  

O grande segredo para o sucesso de uma campanha com aplicação de da-

dos variáveis é a qualidade do banco de dados disponível. As características 

dos clientes são determinadas pelas informações registradas no banco de 

dados. Quanto maior o número de informações sobre o cliente, mais fácil será 

caracterizá-lo e inclui-lo dentro de uma segmentação específica de mercado. 

Um banco de dados com grande volume de informações permite criar várias 

campanhas, para cada segmento de mercado. Os clientes podem ser seg-

mentados de diversas maneiras, incluindo localização geográfica, hábitos de 

compra e gasto médio por compra. 

Por esta razão, a base de dados precisa ser a mais completa e limpa possível. 

Para este tipo de comunicação não há espaço para erros de digitação, dados 

desatualizados ou trocas de informações. Estes pequenos erros no banco de 

dados comprometem toda a eficácia da comunicação personalizada.

Regras comerciais e linguagens de impressão VDP
Estas regras especificam qual o conteúdo variável a ser usado e onde inseri-lo 

no layout fixo do documento. Por meio destas regras é possível determinar:

—Os objetivos da comunicação do material personalizado;

—O público a quem se destina a mensagem;

—Os conteúdos mais significativos para cada cliente;

—Aspectos relacionados ao layout do documento (tamanho de imagens e 

textos, cores aplicadas em textos e gráficos, disposição e alinhamentos dos 

elementos da página, entre outros).

Quanto mais complexas forem as regras comerciais utilizadas, maior vai ser a 

necessidade do conhecimento em programação e gestão do banco de dados 

(TI). No mercado, existem softwares de VDP para vários níveis de programa-

ção. Seu preço e aplicação são determinados pela complexidade de progra-

mação que ele é capaz de fazer. 

Softwares de geração de VDP mais complexos possibilitam a automação de 

processos dos impressos VDP, facilitando a produção e evitando a ocorrência 

de erros, como a impressão de dados incorretos ou redundantes. Estes sof-

twares podem ter módulos de controle para garantir a impressão e despacho 

correto dos materiais personalizados. Com este tipo de controle é possível 

garantir que todo material personalizado vai ser devidamente encaminhado 

ao seu destinatário. 

Empresas que trabalham com documentos transacionais precisam ter um 

maior controle sobre os dados a serem impressos. Por isso, precisam de soft-

wares de VDP mais complexos e com maior necessidade de programação.
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As linguagens de impressão de dados variáveis especificam um formato para 

os dados usados na impressão. Os softwares de VDP podem trabalhar com 

linguagens dependentes, também chamadas de proprietárias, ou indepen-

dentes dos dispositivos de saída. Quando trabalham com linguagens de-

pendentes, só é possível dar saída especificamente para aquele dispositivo 

de saída digital. Neste caso, não é possível imprimir as diferentes versões do 

documento em outras impressoras. Já as linguagens independentes per-

mitem dar saída em qualquer impressora digital, capaz de fazer a leitura da 

linguagem dos arquivos gerados. No mercado, existem várias linguagens de 

impressão de arquivos VDP, entre elas:

—Fiery	FreeForm	&	FreeForm	2 da EFI – Electronics For Imaging, Inc.

Intelligent	Printer	Data	Stream	(IPDS):	encontrada nos ambientes de main-

frame AS400 e IBM, também usadas com impressoras matriciais. 

—Inkjet	Printer	Data	Stream	(IJPDS): arquivo proprietário criado pela empre-

sa Scitex.

—Job	Layout	(JLYT): linguagem nativa das impressoras hP Indigo, permite a 

descrição de objetos, páginas, documentos e fluxo operacional.

—Variable	Data	Intelligent	PostScript	Printware	(VIPP): Uma linguagem VDP 

proprietária da Xerox, tradicionalmente usada no mercado de impressão tran-

sacional preto e branco, para a produção de documentos postscript.

—Advanced	 Function	 Presentation	 (AFP): uma linguagem inventada pela 

IBM que descreve texto e gráficos. 

—Variable	Print	Specification	(VPS):	uma linguagem VDP da Creo Scitex.

PostScript	ou	PostScript	otimizado	(PS): linguagem de descrição de pági-

nas,  a maioria das demais linguagens VDP são baseadas nesta linguagem 

de descrição.

—PDF: linguagem universal que permite dar saída em qualquer tipo de im-

pressora digital.

—Personalized	Print	Mark-up	Language	(PPML):	linguagem aberta, basea-

da em dados XML. 

—Variable	 Data	 Exchange	 (VDX): padrão que utiliza especificações PPML 

para definir o conteúdo reutilizável de um  PDF.

Os primeiros documentos personalizados utilizavam fluxo de dados otimiza-

do para linguagens mais simples, como Metacode e LCDS (Line Conditioned 

Data Stream), que ainda são utilizados em ambientes de impressão transa-

cional. Estes dois formatos foram criados pela Xerox são formatos nativos das 

primeiras impressoras digitais lasers monocolores, que viriam a substituir as 

impressoras matriciais de impacto.

O LCDS foi desenvolvido para permitir a impressão de simples linhas de da-

dos e permitir a composição da página diretamente na controladora de im-

pressão do equipamento, assim como nas impressoras matriciais. Todos os 

conteúdos (formulários, fontes e imagens) a serem impressos também ficam 

armazenados na controladora de impressão. O LCDS não dá suporte para im-

pressão a cores. Já a linguagem Metacode é uma  variante da LCDS, usada 

para descrever textos e gráficos. Fornece maior flexibilidade de composição 

por meio de metalinguagem própria. A linguagem Metacode usa códigos 

para descrever a posição de dados (texto e gráficos) em uma página. Estes 
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códigos também podem ser utilizados para controlar a orientação da página 

ou a seleção de uma fonte de texto.

Atualmente, a maioria dos drivers de impressão trabalha a partir de uma 

linguagem de descrição de página (tipicamente PostScript). Se eles forem 

usados para a impressão de dados variáveis, o resultado será uma página ou 

várias páginas diferentes, para cada um dos registros do banco de dados. Os 

arquivos oriundos deste processo podem ter um tamanho muito grande, exi-

gindo muito tempo para a interpretação e processamento deste arquivo pelo 

RIP ou controladora de impressão. Para resolver este problema, foram criadas 

várias linguagens para a impressão VDP, que buscam superar as limitações 

dos drivers tradicionais de impressão digital, viabilizando o processamento de 

arquivo VDP em um menor tempo.

A linguagem PDF também é bastante utilizada como linguagem de arquivo de 

saída. Se o PDF for desenvolvido em formato de layout fixo, o arquivo terá uma 

página separada (ou várias páginas) para cada cliente, o que pode resultar em 

um arquivo PDF de milhares de páginas, inviabilizando seu processamento 

pelo RIP. Esta maior demanda de tempo de processamento dos arquivos pelo 

RIP se deve ao fato de que cada página e elementos variáveis contidos nela 

são processados individualmente pelo RIP da impressora. 

Com o PDF / VT, é possível reutilizar o processamento de elementos comuns 

a todas as páginas do documento. Isso resulta em um tamanho de arquivo 

bem menor. O padrão PDF / VT diminui muito o tempo de processamento dos 

arquivos, mas ainda não está totalmente estabelecido no mercado gráfico.

Outra linguagem muito comum em trabalhos VDP é o PostScript. Esta lingua-

gem foi desenvolvida pela Adobe em 1984, para o mercado de editoração ele-

trônica. PostScript e PDF são muito semelhantes, sendo ambos linguagens 

que descrevem textos e gráficos. O PostScript otimizado suporta conteúdos 

reutilizáveis (armazenados no RIP, em cache), que serão processados apenas 

uma vez para todas as páginas. No entanto, o software ou driver usado para 

criar arquivo postscript deve suportar a programação em caching, para tirar 

proveito desse tipo de otimização. 

A Xerox também desenvolveu a linguagem VIPP, baseada em PostScript e 

concebida para tirar proveito dos recursos de programação PostScript, bem 

como superar suas limitações em relação a aplicações VDP. Oferece suporte 

para variação de elementos como imagens, gráficos e textos. Pode importar 

e processar dados de fontes nativas, em formato XML, e trabalhar de forma 

independente na composição das páginas, sem necessidade de uso de apli-

cativo de paginação, apenas utilizando programação PostScript.

A linguagem VPS também é baseada em PostScript e foi desenvolvida pela 

Scitex (hoje Kodak). Neste formato, o modelo para construção das imagens 

a serem impressas é feito por páginas, e cada página é constituída por ele-

mentos. Existem dois tipos de elementos: os reutilizáveis e os não reutilizáveis. 

Desta forma, a linguagem é bem parecida com outras linguagens VDP, como 

PDF, PostScript, PPML e VIPP.
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Desenvolvida pela EFI, a linguagem Fiery FreeForm foi uma das primeiras 

linguagens VDP da indústria gráfica e é padrão na maioria dos RIPs Fiery, 

fabricados pela empresa. Esta linguagem utiliza um modelo de duas cama-

das, uma camada mestre com todos os conteúdos fixos das páginas e uma 

camada variável, com todos os elementos variáveis (imagens e texto). Os ar-

quivos referentes às camadas são enviados ao RIP separadamente, sendo 

este último responsável pela mesclagem do conteúdo das duas camadas, em 

cada uma das páginas impressas do documento. Utilizando esta linguagem 

é possível usar uma mesma camada mestre em diferentes documentos com 

conteúdos variáveis. Esta é uma linguagem muito simples de VDP, que ofere-

ce pouco suporte para aplicação VDP mais avançadas.

A hP Indigo possui sua própria linguagem de descrição de páginas, o JLYT. 

Foi desenvolvida pela empresa Indigo (agora hP Indigo), esta é a linguagem 

proprietária de descrição de trabalhos dessas impressoras e não se trata ape-

nas de uma linguagem de impressão de dados variáveis, mas também é um 

formato de arquivo que define a estrutura básica do documento a ser impres-

so. Um arquivo JLYT contém duas partes, um “esqueleto” formado por canais 

e “pacotes de conteúdo”. Os canais definem as posições e as configurações 

dos conteúdos (por exemplo, escalonamento de imagem e rotação). Para do-

cumentos de impressão de dados variáveis, estes canais também definem os 

vínculos para o conteúdo variável. Já os pacotes de conteúdo incluem qual-

quer conteúdo estático do arquivo. As impressoras hP Indigo requerem um 

fluxo de trabalho onde a estrutura do arquivo seja separada pelo tipo de con-

teúdo que ela contém. Depois, todo o conteúdo (estático e variável) precisa ser 

rasterizado em um formato de arquivo nativo da impressora. Somente após 

este processo, os conteúdos serão montados na página de acordo com a es-

trutura do arquivo JLYT ou de acordo com as informações da base de dados, 

no caso de impressão com dados variáveis.

A linguagem IPDS (Intelligent Printer Data Streams) foi desenvolvida pela IBM 

para ambientes de impressão mainframe, como parte da arquitetura AFP 

(Advanced Function Presentation). A linguagem IPDS contém a informação 

necessária para identificar, monitorar e controlar as funções de certos tipos 

de impressoras. Esta informação inclui as características da impressora, a sua 

resolução, os recursos disponíveis e se tem memória suficiente para receber 

e imprimir um trabalho. Esse tipo de linguagem permite que os dados sejam 

carregados diretamente na fila de impressão ou controlados por gerenciado-

res de impressão.

O formato de arquivo proprietário IJPDS, desenvolvido pela Scitex, é utilizado 

pelas impressoras Versamark, da Scitex (agora Kodak). Trata-se de um forma-

to de arquivo binário simples, onde os elementos da página estão formatados 

em blocos. O IJPDS foi desenvolvido primeiramente para impressão de textos 

variáveis. Por isso, o arquivo é organizado por um cabeçalho com as informa-

ções das fontes usadas e das imagens bitmaps e o layout da página é orga-

nizado por linhas de texto, o que limita bastante o uso de imagens variáveis, 

que precisam se encaixar neste layout de linhas de texto, para que possam 

ser impressas.
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Segundo STELER (2009), a linguagem PPML foi desenvolvida por interesse 

do Print On Demand Initiative – PODi, um grupo de indústrias e usuários de 

equipamentos de impressão digital. Esta é uma linguagem de programação 

baseada em XML, que tem por objetivo facilitar o uso do VDP. 

A linguagem PPML é construída em dois métodos principais: por nível de de-

talhe presente em um conjunto de dados e por conteúdo reutilizável. O primei-

ro descreve os elementos presentes na página, em vez de páginas individuais. 

O segundo refere-se à capacidade de hospedar os conteúdos que se repetem 

em todas as páginas do documento na memória do RIP, reutilizando-os quan-

do solicitado, diminuindo o tempo de processamento e impressão do arquivo. 

Os conteúdos para a mesclagem de dados podem estar arquivados local-

mente no RIP da impressora, ou podem ser acessados remotamente por 

meio de URLs, eliminando a necessidade de armazenar todo o conteúdo do 

trabalho para o RIP de impressão. Igual a maioria das linguagens VDP, o PPML 

mescla dinamicamente objetos (texto e imagens) em um modelo previamente 

processado e armazenado pelo RIP. 

Como o PPML é baseado em dados de texto XML, ele não contém dados 

binários. O resultado é que todos gráficos internos do conteúdo do arquivo 

PPML, precisam ser codificados. Esta codificação pode resultar em tama-

nhos de arquivos significativamente maiores do que as demais linguagens 

VDP. Por esta razão, é sempre melhor acessar os conteúdos das páginas de 

forma remota, pois desta maneira, não é preciso codificar os conteúdos em 

linguagem PPML. Todavia, por se tratar de linguagem aberta, permite aos 

usuários de PPML agregar outros recursos ao seu fluxo de trabalho.

No início de 2002, o ANSI (American National Standards Institute) aprovou o 

padrão PPML/VDX, desenvolvido pelo CGATS (Committee for Graphic Arts 

Technologies Standards). Anteriormente conhecido como VDX (Variable Data 

Exchange), o PPML / VDX utiliza um subconjunto de especificações  PPML 

para definir o conteúdo reutilizável dentro de um arquivo PDF. Um arquivo 

PPML / VDX pode ser constituído por mais de um arquivo. Em sua forma mais 

básica, o PPML sempre terá o arquivo de layout, que contém os elementos fi-

xos (estrutura da página) e variáveis (textos e imagens) do documento. Mesmo 

sendo um documento PDF, o PPML / VDX usa a extensão .vdx para indicar que 

não se trata de um arquivo PDF comum.

Layout
O layout do documento pode ser criado em um software de diagramação 

gráfica. É por meio dele que vai ser definido como os conteúdos variáveis de 

texto e imagens serão dispostos no documento. Durante o projeto deverão 

ser estudadas as possíveis soluções para melhor adequação dos conteúdos 

variáveis. O layout é importante porque todas as variações de texto e ima-

gens precisam ser previamente verificadas para garantir o ajuste de todos os 

conteúdos variáveis no documento impresso.

1
6
2



O layout pode ser único, quando é aplicado em todos os documentos que 

serão impressos, ou múltiplo, quando o layout padrão dos documentos varia 

conforme as regras comerciais adotadas na impressão VDP. Quando adotado 

o layout único, a disposição dos elementos da página sempre será a mesma, 

somente imagens e textos serão trocados de impresso para impresso. Já a 

aplicação de layout múltiplo permite mudar tanto a disposição quanto o nú-

mero dos elementos que irão compor a página. 

O projeto da página determina parâmetros para a aplicação, disposição e or-

ganização dos conteúdos fixos e variáveis que irão compor os documentos 

com aplicação de dados variáveis. Ele é determinante na criação do layout do 

documento e evita erros como corte ou truncamento de textos e assegura que 

todos os conteúdos se ajustarão no documento impresso. 
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Fig.	157	– Layout e projeto de um impresso VDP. 
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Base de conteúdos, servidor e dispositivos de saída
Os conteúdos usados em VDP podem ser textos, gráficos, imagens e veto-

res, sempre em formato digital. Eles incluem arquivos eletrônicos em forma-

to apropriado, imagens em resoluções e tamanhos corretos, além de fontes 

tipográficas. Podem ser obtidos por meio de dispositivos de entrada, como 

câmeras digitais e escâneres, ou criados em softwares gráficos ou editores de 

texto. Os conteúdos são classificados como sendo fixo ou variável. 

O conteúdo fixo é aquele que não muda durante toda a impressão. Os con-

teúdos variáveis são inseridos e trocados, de documento em documento, de 

acordo com o banco de dados utilizado.  Quando o software de VDP faz a fu-

são destes conteúdos na página, ele cria um documento de conteúdo misto, 

com conteúdos fixos e variáveis em uma mesma página.

O local onde os conteúdos estão armazenados é chamado de base de con-

teúdos. Para otimizar o processamento das diferentes versões geradas, os 

conteúdos fixos e variáveis podem ser armazenados diretamente no RIP da 

impressora digital, que será usada como dispositivo de saída. Desta forma, o 

RIP passa a ser o servidor dos conteúdos a serem impressos. 

O uso de servidor diminui o tempo de processamento dos documentos, pois 

os conteúdos podem ser processados e armazenados pelo RIP uma única 

vez, sem a necessidade de serem novamente processados a cada nova ver-

são personalizada do documento.

20 mil páginas 20 mil páginas 20 mil páginas 20 mil páginas

Design Mesclagem Envio para a
impressora

RIP Impressão

1 página + variáveis 1 página + variáveis 20 mil páginas

Design Envio para a
impressora

Mesclagem do arquivo
pelo servidor RIP

Impressão

Tempo para o processamento de todas as páginas pelo servidor RIP: 90 minutos

Tempo para processamento e mesclagem do arquivo pelo servidor RIP: 4 minutos
Fig.	158	– Diferença no tempo de processamento de arqui-
vos independentes e dependentes pelo RIP da impressora. 
Fonte: site XEROX, 2015.

Fluxo	VDP,	sem	uso	de	servidor	ou	linguagem	dependente.	

Fluxo	VDP	com	servidor
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Os dispositivos de saída são as impressoras digitais que transformam os ar-

quivos digitais, das diferentes versões personalizadas, em impressos gráficos 

físicos. O uso de impressoras digitais se deve à característica de não ser ne-

cessário gravar uma fôrma de impressão para fazer a impressão. Tecnologias 

que exigem a gravação de fôrmas são inviáveis como dispositivos de saída 

para VDP, pois seria preciso gravar uma fôrma diferente para cada um dos 

documentos impressos.

O aumento da capacidade dos RIP ou Front-Ends permite o contínuo cresci-

mento do segmento VDP dentro da indústria gráfica. Novos aplicativos estão 

sendo desenvolvidos para aperfeiçoar ainda mais a sua aplicação. Por exem-

plo, a nova geração do Adobe PDF já incorpora estas possibilidades, e mui-

tos fabricantes de equipamentos de impressão digital já fornecem conjunto 

básico ou opcional para a preparação e impressão dos arquivos VDP e sua 

integração Crossmedia.

Aplicativos
Design e VDP

Qualquer tipo
de impressora

Aplicativos
Design e VDP

Impressora 
gráfica

Impressora 
gráfica

Aplicativos
Design e VDP

Servidor RIP

Mídias digitais
e prova online Crossmedia

Mídia
Impressa

Mídia
Impressa

E-mail e
Arquivo

Servidor RIP

Fig.	159	– Fluxo para saída em mídias impressas e mídias 
digitais (crossmedia). Fonte: site XEROX, 2015.

Steler (2009), também descreve funcionalidades de novos aplicativos que 

estão sendo desenvolvidos,como Geotagging, software que entre outras, 

permite a impressão de mapas do endereço do destinatário; o QRCode, có-

digo impresso no documento que, ao ser fotografado pelo cliente por meio 

de um aparelho celular equipado com um software específico, remete a um 

conjunto de informações ou especificações ou ainda a um link na internet; AR 

– Augmented Reality – Realidade Aumentada – grafismo impresso que quan-

do visualizado por uma webcam em um determinado site, projeta imagens 

tridimensionais, previamente programadas para aquele grafismo que neste 

caso pode ser personalizado um-a-um; e PURL - Personal Universal Resource 

Locator (Localizador Universal de Recursos Pessoal), que se trata de uma pá-

gina de internet personalizada e orientada para um cliente específico.
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A tecnologia PURL é uma das mais recentes ferramentas Crossmedia utili-

zadas para combinar impressos com dados variáveis e web. São usadas em 

conjunto com malas diretas personalizadas para aumentar as taxas de res-

posta. Os PURLs são pequenos sites projetados para uma pessoa específica, 

podem ser personalizados com o nome e com as informações do remetente, 

e oferecem uma forma de transição suave entre mídias impressas e digitais, 

abrindo espaço para veículos mais interativos como jogos e vídeos. 

Também serve para alimentar o banco de dados da empresa e acompanhar 

as respostas individuais dos clientes. Neles, é possível ter questionários e for-

mulários que coletam as informações fornecidas pelo cliente. O rastreamento 

desta atividade pode ser feita em tempo real, e as informações coletadas aju-

dam a adequar futuras comunicações de forma mais cativante.

Fig.	160	– PURL, e-mail marketing, SMS e mala-direta com 
recursos dinâmicos (crossmedia). produzido em aplicativo 
PlanetPress.

Uso de cor e 
gráficos com alta 

definição

Estilo condicional

Elementos dinâmicos 
adicionais (gráficos, 
textos ou imagens)

Cálculo dinâmico

Códigos de barras e 
marcas de

digitalização (CRM)
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Softwares e aplicações

Existem no mercado inúmeros softwares para a confecção de arquivos com 

dados variáveis. Várias linguagens e arquiteturas de impressão VDP surgiram 

para atender as mais diversas necessidades de impressão variável, desde 

softwares simples para variação de textos e os mais complexos que permi-

tem variar todos os elementos da página e trabalhar com regras condicio-

nais. Cada software possui uma linguagem especializada, com capacidades 

e atributos específicos relativos a diferentes tipos de projetos e fluxos de tra-

balho sendo grande parte deles dependente da linguagem de descrição de 

páginas PostScript. 

Alguns softwares são muito simples de usar, mas podem não contar com re-

cursos de programação e controle. Outros possuem muitos recursos, porém 

são complicados e exigem um programador treinado para sua operação. A 

maioria dos aplicativos, tipos de arquivos e linguagens usados na impressão 

VDP são conhecidos apenas por especialistas. Além disso, muitos dão saída 

somente em formatos dependentes de um determinado dispositivo de saí-

da ou servidor de impressão. Dessa forma, eles não podem ser visualizados, 

compartilhados, editados ou impressos por outros dispositivos, tornando o 

mercado de impressão de dados variáveis bem fechado.

Atualmente, vemos uma tendência de abertura e popularização desta tecno-

logia. Os fabricantes de softwares investem em interfaces gráficas que faci-

litam a operação do software pelo usuário, fazendo com que a necessidade 

de conhecimento em programação não seja relevante. Também existe um 

processo de integração com os demais softwares da área gráfica, já que mui-

tos softwares abandonaram suas interfaces proprietárias e funcionam como 

plugins em softwares de paginação gráfica, no Adobe InDesign principalmen-

te. Outra tendência são as campanhas de comunicação crossmedia. Desse 

modo, os softwares se adaptam para dar saída em documentos em formatos 

1
6
7



diversos para impressão, web, e-mail, mobile, SMS e fax. A seguir, a apresen-

tação das características dos principais softwares para a produção de impres-

sos VDP presentes no mercado.

Microsoft Word

Editor de texto capaz de criar páginas com dados variáveis de textos apenas. 

Muito utilizado para criar etiquetas personalizadas e endereçamento de ma-

las-diretas. 

Formato de banco de dados: Utiliza arquivos de texto tabulado (TXT), arqui-

vos delimitados por vírgulas (CSV), arquivos Rich Text Format (RTF) e arquivos 

de banco de dados que podem ser abertos por meio de uma origem de dados 

ODBC (Open Database Connectivity) como os gerados pelo Microsoft Excel 

e Microsoft Access.

Interface: amigável, não possui necessidade de programação.

Tipos de saída: PDF.

Limitações e aplicações: O Word possui recursos de diagramação bem li-

mitados em relação aos outros softwares gráficos. Permite a criação de con-

dicionais por meio de regras simples que podem ser aplicadas no banco de 

dados. A aplicação de dados variáveis é limitada a textos. 
Fig.	161	– Microsoft Word. Telas para a aplicação de textos 
variáveis.

Barra com  as opções de aplicação de texto variável

Tipos de aplicação

Tipos de saída

Regras comerciais que podem ser aplicadas ao banco de dados

Exemplo de janela de regra comercial
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Adobe InDesign

Software de paginação gráfica que permite a criação de documentos com 

textos, imagens e vetores variáveis. Cria layouts dinâmicos, onde vários ele-

mentos da página podem ser variáveis. Possui ferramentas precisas de dia-

gramação e organização dos elementos das páginas a serem impressas, pro-

porcionando um grande controle na aparência final da página impressa. 

Formato de banco de dados: arquivos de texto delimitados por vírgula (CSV) 

ou por tabulação (TXT). 

Interface: gráfica e amigável, sem necessidade de programação.

Tipos de saída: PDF.

Limitações e aplicações: Por não possuir nenhum tipo de programação, não 

permite a criação de regras condicionais durante a mesclagem dos dados. 

Possibilita criar uma extensa gama de produtos gráficos com inserção de da-

dos variáveis, principalmente promocionais, tais como convites, malas-dire-

tas, crachás, etiquetas, entre outros. Não trabalha com um volume grande de 

dados e também não possui ferramentas de controle e verificação dos dados 

mesclados, o que inviabiliza a confecção de materiais transacionais.
Fig.	162– Adobe InDesign. Telas para a aplicação de dados 
variáveis.

Janela de mesclagem de dados

Saída

Opções para inserção de conteúdo

Aplicação das variáveis no documento
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CorelDraw

Software gráfico que permite criar documentos mesclados, com variação de 

textos apenas.

Formato de banco de dados: Utiliza arquivos de texto tabulado (TXT), arqui-

vos delimitados por vírgulas (CSV), arquivos Rich Text Format (RTF) e arquivos 

de banco de dados que podem ser abertos por meio de uma origem de dados 

ODBC (Open Database Connectivity) como os gerados pelo Microsoft Excel 

e Microsoft Access.

Interface: gráfica e amigável, não precisa de programação.

Tipos de saída: PDF.

Limitações e aplicações: direcionado para a criação de impressos promo-

cionais personalizados, onde haja necessidade de variar apenas textos ou nu-

meração sequencial. Trabalha de maneira similar ao Word, todavia não possui 

nenhum tipo de programação e não permite a criação de condicionais duran-

te a mesclagem dos dados. 
Fig.	163	– CorelDraw. Telas para a aplicação de conteúdos 
variáveis.
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PrintShop Mail 

É um aplicativo de dados variáveis da Objectif Lunen, que também desenvolve 

aplicativos para a automação de fluxos de trabalho da indústria de impressão 

digital. Este software é utilizado normalmente para o desenvolvimento de ma-

las-diretas, cartões personalizados e outras aplicações onde layouts estáticos 

são recobertos de conteúdo variável, controlados por um banco de dados. 

Este software é compatível com qualquer tipo de impressora PostScript.

Formatos de banco de dados: dBase (DBF), Extensible Markup Language 

(XML), Microsoft FoxPro (DBF, DBC), Microsoft Access (MDB, MDA, MDE, AC-

CDB, ACCDA, ACCDE), Microsoft Excel (XLS, XLSX, XLSB, XLSM), Paradox 

(DB), Arquivo de Texto delimitado por tabulação ou vírgula (TXT ou CSV), Ora-

cle (via conexão ODBC), SQL Server (via conexão ODBC), DB2 (via conexão 

ODBC). 

Interface: gráfica e amigável. Possui ferramentas que eliminam a necessida-

de de programação. É possível utilizar alguns recursos de programação para 

a criação de regras condicionais mais complexas.

Tipos de saída: saída otimizada para vários formatos. Por se tratar de uma 

tecnologia baseada em PostScript Nível 2, o PrintShop Mail requer o uso de 

um driver de impressora PostScript e um RIP compatível PostScript Nível 2. 

Formatos de saída independentes: PostScript (PS), o PostScript otimizado 

(PS), Adobe PDF e Adobe PDF / VT. Também dá suporte para saída para for-

matos de alguns tipos específicos de RIP. Formatos de saída dependentes: 

Creo VPS, FreeForm Fiery, FreeForm Fiery 2, PPML e VIPP.

Limitações e aplicações: Pode fazer variação de todo tipo de texto, imagens, 

códigos de barras, ou mesmo todo o layout. Possui apoio para imposição 

de páginas.Fig.	164	– PrintShop Mail. Interface do software. 
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PlanetPress Suite

É um aplicativo de controle e automação de fluxo produtivo de impressão digi-

tal e criação de documentos com dados variáveis, da Objectif Lunen. Este sof-

tware é voltado para a impressão de documentos transacionais, promocionais 

e transpromocionais, dispondo de recursos avançados de gerenciamento de 

saída e automatização da impressão, de distribuição e postagem de docu-

mentos. Cada uma destas funções é feita por um módulo do software que 

pode se adquirido separadamente pelo cliente, de acordo com suas neces-

sidades. Permite trabalhar com um volume muito grande de dados, inclusive 

de fontes de dados extraídas de diferentes locais e plataformas externas web 

e e-commerce.

Formatos de banco de dados: importa dados de diversas fontes, incluindo 

arquivos de texto, XML nativo e dados via conexão ODBC (Microsoft Excel, 

Microsoft Access, Oracle, SQL e DB2).

Interface: gráfica e amigável, é possível utilizar alguns recursos de programa-

ção para a criação de regras condicionais mais complexas.

Tipos de saída: permite saída otimizada para vários formatos. Suporta for-

matos dependentes, que viabilizam a impressão de documentos complexos 

em alta velocidade, como PostScript, VPS, Fiery Freeform 1 e 2; ou formato 

de saída para a impressão em qualquer impressora digital (inclusive as que 

não usam linguagem PostScript) por meio de drivers de impressão Windows. 

Também permite a saída em arquivos de imagem (TIFF ou JPG) e PDF.

Limitações e aplicações: possibilita a criação de documentos com textos e 

imagens variáveis, em uma interface simples e amigável. Também permite a 

inserção de códigos de barras e a criação de gráficos dinâmicos, construídos 

a partir das informações do banco de dados. Um dos módulos do software 

torna possível a saída do documento em PDF, JPEG ou TIFF para arquivamen-

to ou distribuição por e-mail e fax. Automatização das tarefas, com interface 

de arrastar e soltar, permite criar e gerenciar fluxos de trabalho de forma sim-

ples e que se encaixam na lógica organizacional da empresa. Fig.	165	– Fluxo de produção da Suite PlanetPress. 

Web Server

Communicate with external, e-commerce or web applications 

       Automated document output and distribution management
Automate your processes to greatly improve your workflow and easily perform 
clustering and distributed printing, locally or remotely. You can also adapt the 
management of workflows and the distribution of your documents to suit your 
business processes. Deliver documents to answer the needs of your 
customers using their preferred delivery method (mail, email, fax). All, with no 
human intervention! 

A modular approach to transactional, 
transpromotional & promotional printing with 
advanced output management capabilities.

Enabling variable data printing,  
output management 
& automated delivery

Variable data printing, output management & automated delivery

Beyond Printing ::: 

PlanetPress Suite enables easy creation and printing of transactional, 
promotional and transpromotional variable content documents as well as 
offering advanced automated distribution and workflow management 
capabilities. Documents created with PlanetPress Suite can be printed, 
archived, emailed and/or faxed as part of a sophisticated output management 
application driven by PlanetPress Watch or PlanetPress Server. Conditional 
text, business graphs and images can be incorporated based upon 
information contained within the data stream.

Business Applications

Process print streams from any Windows® applications 

Capture files sent from standard Windows applications such as Great Plains 
and Crystal Report, convert their contents to plain text and use the resulting 
data file as input for PlanetPress Design documents. Easily repurpose and 
stabilize data to create business reports that meet the needs of your 
organization and automate their distribution to the appropriate channels.

Email, fax, archive, locate and retrieve information
Generate PDF, TIFF and JPG images of your documents to 
automatically archive, email and/or fax them. An index file is also 
generated for location and retrieval of specific pages of the print 
run via an integrated search engine or using a third party 
electronic document management (EDM) system.

Automate you printing workflow & manage the distribution 
of your documents based upon your existing business' processes

Optimal performance printing on PostScript printers
For repetitive print runs, high volume printing cycles of purely 
transactional or transpromo documents, use native PostScript 
on licensed printers. Storing the form on the printer and only 
sending the data when printing will limit the strain on your 
bandwidth and you will benefit from engine speed printing. 

   Convenience printing on any printer
In addition to native PostScript, you can also benefit from 
unlimited printing to any printer (using Optimized PostScript or 
Windows printing), including thermal, inkjet and laser 
technologies. Make the most of specific finishing options offered 
by all printers; perfect for your ad-hoc and day-to-day printing 
needs!
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them for real-time 
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transfers over the Internet 
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Imagens, gráficos dinâmicos, dados de fluxos de impressão, bancos de da-

dos, arquivos XML ou qualquer outro formato de banco de dados baseado em 

textos, armazenado em qualquer lugar, pode ser lido, mapeado e inserido em 

um documento pelo PlanetPress. 

Os documentos gerados podem ser enviados para impressoras diversas, 

podendo ser impresso por mais de uma impressora, para aumentar a pro-

dutividade. Eles também podem ser arquivados digitalmente, de forma au-

tomática, pois o software cria um arquivo de índice para cada documento 

criado, facilitando a busca da informação. A informação indexada pode ser 

inserida em um código de barras, viabilizando o arquivamento automático 

de documentos. 

O software dá suporte para a distribuição automatizada. Ao adicionar marcas 

OMR variáveis, se torna possível automatizar o preenchimento de envelopes 

usando insersoras e envelopadoras. Também pode reconhecer informação 

direcionada à mesma pessoa e combinar tudo em um único envelope, eco-

nomizando em postagem. 

O PlanetPress trabalha com outras mídias além da impressa, sendo possível 

criar modelos de e-mails transacionais personalizados, páginas web dinâmi-

cas personalizadas, gerenciar transações online seguras, para que os clientes 

paguem faturas online, e enviar mensagens personalizadas em SMS.

VIPP e FreeFlow Xerox

VIPP – Variable Data Intelligent Postscript Printware é uma linguagem de pro-

gramação para a impressão de documentos com dados variáveis, criada pela 

Xerox. Ela trabalha com textos e imagens variáveis, camadas, códigos de bar-

ras e poderosa lógica condicional. É uma linguagem dependente, que permite 

saída apenas para dispositivos (RIPs e impressoras) Xerox, em formatos que 

incluem PDF, VPC e VPP. Exige bastante conhecimento em programação e 

não possui uma interface gráfica amigável. Trabalha principalmente com a 

confecção de documentos transacionais, como contas, faturas e multas.

Para melhorar a usabilidade, a Xerox desenvolveu o pacote FreeFlow, baseado 

na tecnologia VIPP. O pacote pode incluir plugin para o InDesign, que torna a 

confecção do documento mais gráfica e intuitiva. Editor de recursos inteligen-

tes para simplificar a criação ou modificação das aplicações VIPP, permitindo 

o controle total sobre esta linguagem de programação, destinado a usuários 

experientes de linguagem VIPP.

Formatos de banco de dados: importa dados de texto delimitados por vírgu-

la e tabulação (CSV e TXT) ou XML. 

Interface: O FreeFlow permite uma interface gráfica e amigável, mas ainda é 

possível utilizar muitos recursos de programação VIPP para a criação de con-

dicionais.

Tipos de saída: saída em formatos dependentes de dispositivos Xerox, como 

VIPP, VPC e VPP. Em formato independente PDF, que pode ser impresso em 

qualquer impressora. Para um aumento de produtividade do processamento 

do arquivo digital, é preciso que as impressoras digitais disponham de RIP 
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com tecnologia APPE (Adobe PDF Print Engine - tecnologia de renderização  

de arquivos PDF).  

Limitações e aplicações: permite adicionar personalização em documentos 

e comunicações, com textos ou imagens variáveis. Ele também fornece ca-

pacidades que muitos documentos transacionais exigem, como: mesclagem 

dos dados no RIP da impressora, em vez de enviar o arquivo com todas as 

páginas do documento já mescladas, otimizando o tempo de processamento 

do arquivo; aplicação e uso de lógica condicional; armazenamentos de dados 

processados no RIP (caching); imposição de páginas; e recursos de classifica-

ção para envio e postagem de documentos.

Possibilidades de personalização com FreeFlow

1 - O preço, a localização do assento e a data
 podem ser impressos com dados variáveis

2 - Moedas de cortesia variam de acordo
com o perfil e histórico do cliente no casino
 
3 - impressão de microtexto variável
 garante maior segurança ao bilhete

2

1

1

3

Why personalize?  
Better response and 
bigger profits.

Whether electronic or printed, communications that 
are more relevant to their intended audiences are 
more memorable, achieve better response rates and 
build customer loyalty.

In	fact,	studies	have	shown	that	by	leveraging	known	customer	data	to	create	highly	
personalized communications, resulting revenues can grow 30 percent above average. 
In	some	cases,	businesses	have	attained	higher	than	25	percent	annual	growth.*	This	
is because targeted marketing and personalized content are driving readers to act 
upon printed communications … and make it easy to see that there’s no better time 
to add personalization capabilities to your business. You can offer new applications, 
reach new markets and gain more revenue.

Variable	information	(VI)	technology	is	the	key	to	producing	personalized	
communications.	It	typically	involves	three	components	working	seamlessly	
together:	databases,	variable	design	software	and	a	digital	printing	system.	Combine	
these elements and you have the recipe to create effective marketing programs 
and materials, such as direct mail, versioned collateral, cross-media campaigns, 
personalized packaging, sales promotional materials, e-mail and more.

This guide will give you an overview of what variable information technology can do 
by examining a few sample applications. What’s more, we’ll show you how we can 
help you find similar, effective solutions for your business.

* The TransPromo Revolution: The Time Is Now! InfoTrends, August 2007.

A pair of powerful solutions.

Variable print jobs should be carefully planned up front to ensure maximum 
efficiency and maximum return.  
That’s why we offer two complete portfolios of variable data solutions, each with its own with distinct workflows and capabilities. 
These can be specifically tailored to your operation to ensure your customized documents deliver new value and new revenue for 
you and for your customers. 

Xerox FreeFlow® VI Suite   
Enables you to add personalization to your documents and 
communications, such as customer’s name and address or 
variable	images.	It	also	provides	unique	capabilities	that	
many	transactional	documents	require:	

•	 	Dynamic	document	construction	at	the	printer	instead	of	
composition at the client

•	 Conditional	logic

•	 Graphics	caching

•	 Complex	imposition

•	 Mail	sort	features

•	 Multiple	orientations	for	page	optimization

This solution lets you add impact to a wide variety of 
transactional communications with a minimal amount of time 
and effort, enabling the most productive output possible.

XMPie®

Is	a	modular	solution	that	allows	you	to	produce	variable	
information print communications, simple to complex 
personalized graphics, as well as a wide variety of cross-media 
marketing campaigns. Some of the capabilities include:

•	 Modular	data,	design	and	production	tools	

•	 	Specialty	imaging	support	for	fraud	deterrence	including	the	
text	effects	MicroText	and	Fluorescent	Marks	

•	 High-impact	image	personalization

•	 	Cross-media	campaigns,	including	print,	web	site	integration	
and e-mail

•	 	Response	URLs	and	personalized	web	sites	with	campaign	
tracking and reporting

With	XMPie,	you	can	leverage	your	data	in	a	variety	of	
creative ways that open doors for new business opportunities.

Digital Workflow Collection
FreeFlow® ®®

Fig.	166	– FreeFlow. Interface do software e aplicações. 
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XMPie

É uma solução modular que permite produzir materiais personalizados, desde 

simples convites personalizados a complexas campanhas crossmedia. Pos-

sui ferramentas para personalização de páginas, textos, imagens e vídeos; 

recursos de impressão de segurança, como microtexto e marcas impressas 

com tintas de variação óptica luminescente.

Formatos de banco de dados: Microsoft Access (MDB e ACCDB), Microsoft 

Excel (XLS, XLSX, XLSB, e XLSM) e arquivos de texto tabulado (TXT e CSV).

Interface: gráfica e amigável. Trabalha como plugin em softwares do pacote 

Adobe Creative.

Tipos de saída: saída VIPP (para equipamentos Xerox FFPM/DocuSP/iGen), 

VPS (para equipamentos com servidores Creo Spire), PPML, Postscript e PDF 

(que pode ser impresso em qualquer impressora).

Limitações e aplicações: XMPie é um software de VDP que integra todas 

as mídias de comunicação, incluindo vídeos. É possível trabalhar via servi-

dor XMPie, que permite um maior controle no fluxo operacional e agilidade 

no processo de criação e saída dos documentos personalizados. É destinado 

a campanhas com impressão de dados variáveis (VDP), Web-to-print, inte-

gração de publicações crossmedia, para web e dispositivos móveis, e outros 

serviços com foco no marketing direto. 

Possibilidades de personalização com XMPie

1 - Nome do hóspede  nas boas vindas.
2 - Nome e as iniciais do hóspede aparecem em destaque.
3 - Dia da chegada e aniversário.
4 - Imagens dos bilhetes variam de acordo com a preferên-
cia do hóspede.
5 - A identidade do hotel pode ser integrada com as ima-
gens do documento.
6 - Cor de roupão de banho varia de acordo com o sexo do 
hóspede.
7 - Status do hóspede.
8 - Link para um site personalizado (PURL)  que reúne as 
informações sobre o hóspede. 

12

1

2

3

7

7

4

5

5

6

8

website página web personalizada mala-direta personalização 
de imagens

Fig.	167	– Software XMPie: possibilidades de aplicações.

Mr. Smith, we’ve taken care of every detail.
Looking forward to you arrival on December 15.

To make your stay extra special, we’ve prepared several exclusive offers just for you.
Select one by visiting www.mhotels.biz/LS15469 today.
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FreeForm Fiery

É uma ferramenta de impressão de dados variáveis presentes em todos os 

servidores Fiery, fabricados pela EFI. É um formato exclusivo e dependente 

deste tipo de servidor. É um aplicativo muito simples de usar e não requer 

conhecimento em programação ou o uso de outros aplicativos para a mescla-

gem das páginas com dados variáveis. 

Formatos de banco de dados: Microsoft Excel (XLS, XLSX, XLSB, e XLSM) e 

arquivos de texto tabulado (TXT e CSV).

Interface: amigável, não necessita de programação.

Tipos de saída: FreeForm Fiery e FreeForm Fiery 2.

Limitações e aplicações: é um aplicativo de entrada para o mercado de per-

sonalização. Permite a criação de uma página mestre (com todos os elemen-

tos comuns a todas as páginas do documento) que será processada e guar-

dada em cache, para ser mesclada com as páginas com conteúdo variável. 

Desta forma, esta página mestre só precisa ser processada uma única vez. 

Permite a variação somente de textos, caso não use outro software para gerar 

as páginas com conteúdo variável. É direcionado à criação de documentos 

personalizados simples, como certificados, diplomas ou cartões.
Fig.	 168	 – Free Form Fiery. Interface e o modo como os 
contéudos variáveis e fixos são mesclados. 

Criar “Master”
conteúdo fixo

Usar “Master” no
conteúdo variável

Documentos
mesclados
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Kodak Darwin

É uma ferramenta que permite criar documentos com conteúdo variável, car-

tões postais, cupons, boletins informativos, propostas comerciais, diplomas, 

certificados, entre outros. Possui um fluxo de trabalho simples – instalado 

como plugin no InDesign –  e recursos automatizados que permitem criar e 

gerenciar documentos personalizados.

Formatos de banco de dados: trabalha com bancos de dados abrangentes 

e arquivos de texto tabulado (TXT e CSV).

Interface: amigável, não necessita de programação.

Tipos de saída: suporta VPS, PPML, PPML / VDX, VIPP, PostScript otimizado 

e PDF.

Limitações e aplicações: variabilidade ilimitada, permitindo que layouts in-

teiros sejam variáveis. Qualquer elemento pode ser dinâmico: texto, gráficos, 

cores, imagens, fundos e camadas. Suporta layouts criados em outros aplica-

tivos gráficos, desde que salvos em EPS, usando o comando de importação 

do InDesign. Permite a conexão com banco de dados externos, poupando es-

paço na estação de trabalho local. Possui ainda ferramenta de comprovação 

(preflight). 

A versão Pro do software Darwin oferece recursos adicionais para trabalhos 

mais complexos, incluindo suporte para gráficos variáveis, códigos de bar-

ras e imagens personalizadas, integrado com outros softwares (Adobe Pho-

toShop, DirectSmile e DirecType). Esta versão permite programar condicio-

nais complexas usando linguagem JavaScript. 
Fig.	169	– Kodak Darwin, interface e exemplos de traba-
lhos personalizados. 
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HP SmartStream Designer 

Este software trabalha como um plugin do InDesign e permite a personaliza-

ção de textos, imagens e cores do trabalho de impressão, criando variações 

do design quase ilimitadas. É baseada em ferramentas padrão do setor de 

VDP, todavia é otimizado para impressoras hP Indigo.

Formatos de banco de dados: Microsoft Excel (XLS, XLSX, XLSB, e XLSM) e 

arquivos de texto tabulado (TXT e CSV).

Interface: amigável, não necessita de programação.

Tipos de saída: hP Indigo Swift Native Accelerated Personalization (SNAP), 

que permite uma impressão acelerada de arquivos VDP. Com hP Smart-

Stream Composer é possível dar saída no formato proprietário hP Indigo 

(JLYT) e também nos padrões PPML  e PDF / VT.

Limitações e aplicações: permite a impressão de dados variáveis baseado 

em regras sofisticadas para textos, imagens e cores. Suporta a criação auto-

mática de milhões de designs com base em padrões principais, usando hP 

SmartStream Mosaic. Integração com conteúdos externos, incluindo mapas, 

gráficos, códigos de barras e URLs personalizados. É um software somente 

para a impressão, não possui recursos para a publicação em outras mídias. A 

saída é sempre em formato dependente, direcionados para impressoras hP 

ou para servidores que trabalham com o padrão PPML ou PDF / VT.

Fig.	170	– Interface do hP SmartStream e exemplo de fun-
cionamento da ferramenta Mosaic. 

Fig.	 171	 – hP SmartStream, 2 milhões de garrafas Diet 
Coke, produzidas a partir de 23 layouts originais diferentes. 
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DirectSmile VDP Studio

Software de VDP para criação de documentos e imagens personalizadas da 

EFI. É possível variar imagens e textos. Trabalha como plugin no InDesign, fa-

cilitando a criação das páginas. Com este software é possível para projetar 

suas próprias imagens personalizadas e para personalizar layouts de páginas 

no InDesign com a inserção de texto e imagens variáveis. Também é possível 

escolher imagens ou modelos personalizados prontos que podem ser com-

prados no site da fabricante.

Formatos de banco de dados: trabalha com bancos de dados XLS, XLSX, 

CSV, MDF e TXT.

Interface: amigável, não necessita de programação.

Tipos de saída: suporta as seguintes saídas: PDF, PPML e JLYT (hP Indigo).

Limitações e aplicações: é uma solução para criação e gerenciamento de 

documentos e imagens personalizadas, voltado para a criação de produtos 

promocionais, mas também oferece confiabilidade na produção de grandes 

volumes de impressos. O software conta com ferramenta de imposição de 

páginas, possibilidade de aplicar marcas de impressão e códigos de barra. 

Não demanda conhecimento em programação para projetar as condicionais, 

mas para projetos mais complexos, é possível utilizar programação Visual Ba-

sic como alternativa.

Por se tratar de um software modular, é possível fazer a integração com os 

outros produtos DirectSmile, como o DirectSmile CrossMedia e o DirectSmile 

Integration Server. O módulo CrossMedia é destinado à criação de campa-

nhas em diferentes mídias tais como mídia impressa, e-mails personalizados, 

sites personalizados ou PURL’s, SMS, websites, mobile sites, aplicativos de 

celular (mobile apps), mídias sociais e web-to-print e inserção de QR Codes 

e uso de fotos enviadas ou salvas pelo usuário. E o DirectSmile Integration 

Server permite a integração da produção de documentos VDP com todo tipo 

de mídia, incluindo páginas web, interfaces de lojas online e e-mail personali-

zado, além da visualização imediata de produtos com previews realistas. Fig.	172	– DirectSmile, interface e exemplos de aplicações.

Este material personalizado, feito para a 
varejista inglesa Sainsbury, aumentou a 

taxa de conversão em 39% e as receitas em 
110%. Mais de 6 milhões de peças de mala 
foram produzidas usando DirectSmile VDP.
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PageFlex Persona

Software para a criação de campanhas cross media personalizadas. Permite a 

criação de materiais impressos tais como cartões, flyers, folhetos, catálogos e 

produtos em hTML como e-mails e websites personalizados. É possível criar 

as peças diretamente no módulo Pageflex Studio ou usar o plugin para o Ado-

be InDesign, para utilizar os recursos deste software.

Formatos de banco de dados: Suporta uma ampla variedade de bases de 

dados (Microsoft Excel, Microsoft Access ou banco de dados complexos de 

múltiplas origens), e arquivos de texto tabulado (TXT e CSV).

Interface: amigável, não necessita de programação.

Tipos de saída: suporta todos os formatos padrões para impressão de dados 

variáveis (PDF, PPML, VPS, VDX, e PostScript) e dá saída para mídias digitais 

em hTML.  

Limitações e aplicações: é utilizado para a criação de materiais impressos 

personalizados e campanhas de crossmedia, podendo dar saída também 

para as mídias digitais. O software possui algumas ferramentas diferenciais, 

como regras ajuste de texto, para o controle automatizado do tamanho da fon-

te; redimensionamento automático de conteúdo de acordo com a quantidade 

de conteúdo variável presente na página, que permite a movimentação e re-

dimensionamento de caixas de texto e caixas de imagens; criação de regras 

condicionais utilizando o JScript ou VBScript, para usuários que dominam 

linguagem de programação; uso de plugins como fonte de conteúdo específi-

cos, tais como códigos de barras, QR Codes ou imagens personalizadas; fácil 

migração dos documentos gerados no software para diferentes tipos de ser-

vidores de impressão; e, por fim, recurso de actionscript que permite verificar 

todo o arquivo antes e depois da inserção dos conteúdos variáveis, permitindo 

mudanças em todo o documento, por exemplo, a troca de uma fonte. Fig.	173	– Pageflex, fluxo produtivo. 
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GMC Inspire

Pacote de soluções para comunicação personalizada e marketing direto, por 

meio de qualquer mídia. O software permite a manipulação de um volume 

grande de dados, possibilitando a confecção de documentos promocionais, 

transacionais e transpromocionais. Oferece gerenciamento de várias mídias, 

proporcionando comunicações em mídias impressas e digitais de maneira 

otimizada e integrada, incluindo e-mail, mídias sociais, websites, mobile sites, 

SMS, impressão e fax.

Formatos de banco de dados: consegue extrair dados de praticamente 

qualquer banco de dados, incluindo dados XML extraídos da web. Permite 

a integração com sites de mídia social, combinando os dados sobre estilo 

de vida e preferências com dados de transações comerciais. Deste modo, o 

GMC Inspire fornece uma visão profunda sobre cada cliente para a criação 

de campanhas com conteúdos personalizados relevantes para cada cliente.  

Tipos de saída: entrega arquivos em formatos compatíveis para todo tipo de 

servidor RIP de impressoras digitais, tais como AFP, PCL, PDF, IPDS, IJPDS, 

VDX, Postscript, VPS, PPML, entre outros.

Limitações e aplicações: Software voltado à solução integrada de comuni-

cação por meio de diferentes mídias e comunicação personalizada. Definido 

o conteúdo, as regras condicionais e as mídias exploradas, o software produz, 

de modo automatizado, qualquer volume de comunicações, com formatos de 

saída específicos para todas as mídias a serem utilizadas. Permite capturar, 

analisar e gerir as respostas de múltiplos pontos de contato com o cliente, 

de modo a enriquecer o banco de dados e melhorar a visão sobre o cliente. 

Permite organizar as entregas por cliente, agrupando postagens de forma 

mais rentável. O GMC Inspire possui ferramentas de controle e relatórios que 

permitem acompanhar a produção em tempo real para capturar, corrigir e re-

latar erros. Possui ferramenta de aprovação remota, que simplifica e acelera o 

processo de aprovação de trabalhos.
Fig.	 174	 – GMC inspire, interface e exemplos de aplica-
ções. Transpromocional do Bradesco, gerado no GMC. 
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Microsoft Word PDFTextos variáveis Independente

Adobe InDesign PDFImagens e textos variáveis
Promocionais 
Impressos personalizados

Independente

Corel CorelDraw PDFTextos variáveis Independente

Objectif Lunen PrintShop Mail PS
PDF / PDF-VT
PPML
FreeForm
VPS
VIPP

Imagens e textos variáveis
Impressos personalizados
Promocionais 
Mala-direta
Certificados

Independente

Objectif Lunen PlanetPress
PlanetPress Design
PlanetPress Server
PlanetPress Watch
PlanetPress Imaging

VSP
VIPP
PS
PPML / VDX
FreeForm
PDF
TIFF e JPG

One-to-one
Transacional
Transpromocional
Mala-direta
Impressos personalizados
CrossMedia / Web to print
PURLs

Independente

Xerox VIPP
FreeFlow

VIPP
PDF
RIPs APPE

Imagens e textos variáveis
Promocionais 
Mala-direta
Certificados
Impressos personalizados

InDesign

Xerox XMPie
uDirect
uDirect Studio
Personal Effect Print
Personal Effect Pro
Entreprise Print

VSP
VIPP
PPML
PPML / VDX
PDF
PS

One-to-one
Transacional e Transpromo
Mala-direta
Impressos personalizados
Imagens e videos personalizados
CrossMedia / Web to print
PURLs

Pacote Adobe
Creative

EFI FreeForm Fiery 1
FreeForm Fiery 2

FreeFormTextos variáveis
Mala-direta
Certificados
Promocionais

Independente

Kodak Darwin VSP
VIPP
PPML / VDX
PDF
PS

Imagens e textos variáveis
Promocionais 
Certificados
Mala-direta

QuarkXPress
InDesign
Photoshop
DirectSmile

EFI DirectSmile 
DirectSmile Studio
DirectSmile CrossMedia
DirectSmile Integration Server

PPML
JLYT
PDF
TIFF
JPG

Imagens personalizadas
Videos personalizados
Promocionais
Mala-direta
Web to print
PURLs

InDesign
Photoshop

HP SmartStream Designer
SmartStream Mosaic

JLYT
PPML / VDX
PDF - VT

Promocional
Transacional
Transpromocional
Mala-direta
Impressos personalizados
Imagens personalizadas

Independente

GMC GMC Inspire VPS
JLYT
PPML / VDX
PDF - VT
PS
TIFF / JPG

Textos e imagens variáveis
Promocional
Transacional
Transpromocional
CrossMedia 
PURLs e HTML

Independente

Bitstream PageFlex Persona
PageFlex Studio

PPML / VDX
VPS
PDF
PS
HTML

Textos e imagens variáveis
Promocional
Transacional
Transpromocional
CrossMedia 
PURLs e HTML

InDesign

Fabricante Produtos Compatibilidade SaídaAplicações

Principais softwares para impressão de dados variáveis
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Softwares para gerar imagens dinâmicas e variáveis

Como visto anteriormente, existem no mercado diversas ferramentas e soft-

wares com a finalidade de produzir impressos com dados variáveis. Todavia, 

existem também outros aplicativos, que mesmo não possuindo a finalidade 

de criar impressos VDP, podem ser utilizados como modos alternativos e, por 

que não, criativos, para gerar conteúdos variados e personalizados. Dentro da 

pesquisa foram testados três softwares apresentados a seguir.

ActionScript 

De acordo com o manual do programa Adobe Flash, o ActionScript é a lin-

guagem de programação que permite interatividade, manipulação de dados 

e animação de objetos, executada sempre em uma AVM (ActionScript Virtual 

Machine), que faz parte dos softwares Adobe Flash Player e do AIR. Portanto, 

é preciso ter o Flash Player ou o Adobe Air para poder visualizar os resultados 

das ações criadas nesse tipo de programação.

O ActionScript é uma linguagem de programação orientada a objetos. Como 

todo programa de computador, esta linguagem possui uma série de instru-

ções ou etapas que o computador deve executar, e faz a manipulação de al-

gumas informações ou dados em cada uma destas etapas. A programação 

orientada a objetos é simplesmente uma abordagem da programação, uma 

forma de organizar o código do programa usando objetos. 

Nesse tipo de programação, as instruções do programa são divididas em ob-

jetos diferentes, ou seja, o código está agrupado em blocos de funcionalidade. 

Nesse tipo de programação é possível incluir comandos nos próprios objetos 

(botões, movie clips ou frames) como, por exemplo, “play” e “stop”.

É possível utilizar esse tipo de linguagem para criar imagens dinâmicas ou 

animações, que podem criar inúmeros frames diferentes, um em cada instan-

1
8
3



te da animação. Por permitir inserir comandos nos objetos, é possível progra-

mar a exportação do frame em um arquivo de imagem, que pode ser usado 

posteriormente na impressão de dados variáveis.

 

Scriptographer

Trata-se de um plugin para o Adobe Illustrator (até a versão CS4) que permi-

te estender a capacidade do software via programação Javascript, uma lin-

guagem de programação script orientada a objetos. O scriptographer pode 

ser usado para automatizar tarefas repetitivas, bem como modificar tarefas já 

existentes de forma muito interessante. Por ser uma ferramenta Javascript de 

código aberto, a possibilidade de criar e modificar scripts é infinita, e o fato de 

trabalhar dentro do Adobe Illustrator torna mais fácil a incorporação no fluxo 

de trabalho do designer gráfico.

Em seu sítio da internet, é possível baixar gratuitamente o software, aprender 

as funcionalidades por meio de tutoriais e visualizar galerias de trabalhos pro-

duzidos com o software. Também possui uma comunidade virtual onde os 

usuários podem trocar informações, scripts e tirar dúvidas entre si.

Fig.	175	– Interface do software Adobe Flash e exemplos de 
imagens generativas construídas neste aplicativo.

Fig.	 176	 – Imagens vetoriais construídas em Scriptogra-
pher. Fonte: site scriptographer.org, 2014.
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Processing

Processing é uma linguagem de programação desenvolvida originalmente 

por Ben Fry e Casey Reas quando eram estudantes do MIT Media Lab, sob a 

orientação de John Maeda. É essencialmente uma linguagem Java, usado no 

design visual e interativo, que também permite interagir com fontes de dados 

e dispositivos externos, como webcams e softwares de prototipagem.

Devido à sua simplicidade e facilidade de uso, é muito utilizado no aprendiza-

do de programação, principalmente por artistas visuais e designers gráficos, 

dentro do contexto das artes visuais. Com ele é possível desenvolver códigos 

que criam ações aleatórias ou variáveis para gerar imagens dinâmicas, variá-

veis ou animações.

É possível baixar o software gratuitamente e aprendê-lo por meio de tutoriais 

online. Também existem no mercado inúmeros livros que ensinam como uti-

lizar esta ferramenta. O software é multiplataforma e roda em Windows, OS 

e Linux. Possui uma ampla comunidade online de usuários, onde é possível 

trocar ideias e tirar dúvidas sobre o software.

O processing é um dos softwares mais completos e que oferece as maiores 

capacidades de aplicação de dados variáveis, caso o usuário domine a sua 

linguagem de programação. Inúmeros artistas visuais já trabalham com este 

software e são referência em arte generativa, com destaque para o trabalho 

dos artistas Joshua Davis, Marius Watz e Matt Pearson.

Fig.	177	–	Process 14 / Image 4 (2008). Casey Reas foi uns 
dos criadores do projeto Processing. Este é um dos traba-
lhos de uma série exibida na galeria bitforms em Nova York.  
PEARSON, 2011.

Fig.	178	–	Twill (2010). Amostra de algumas das centenas 
de imagens generativas criadas para este trabalho. Matt 
Pearson. PEARSON, 2011.

Fig.	 179	 –	 Exemplos de imagens generativas criadas por 
Matt Pearson. PEARSON, 2011.

Fig.	180	–	Illuminations B (2007). Sistema generativo para 
projeções e impressão. Marius Watz. 
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Fig.	181	–	ElectroPlastique #2. Animação em software ge-
nerativo. 2006. Marius Watz. 

Fig.	182	–	Object #1. Impresso em 3D, 12 x 12 x 7.5 cm. 
2007. Marius Watz. 

Fig.	183	–	Wall Exploder B, criada com fita adesiva e proje-
ção de imagem gerada em processing. 2011. Marius Watz. 
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Estudo de casos

VEJA 40 anos

Para marcar a comemoração de seus 40 anos, em setembro de 2009, a 

revista Veja decidiu fazer a personalização das revistas enviadas a seus as-

sinantes. O projeto foi desenvolvido pela Editora Abril e pelo Banco Itaú, em 

conjunto com a agência África, que confeccionou a campanha, e a Xerox, 

que deu o suporte técnico para a viabilização do projeto.

Fig.	184	– Capa Veja 40 anos. Aplicação de dados variáveis 
para cada um dos assinantes.
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O banco de dados usado neste projeto veio do cruzamento da base de dados 

dos clientes do Banco Itaú e dos assinantes da revista Veja. Desta combinação 

saíram os 17 modelos, agrupados desde os não correntistas e funcionários do 

banco, até os usuários de cartão e clientes especiais. Os anúncios preparados 

para os não-clientes, por exemplo, traziam uma mensagem de apresentação 

e a indicação da agência mais próxima do assinante, com uma promoção 

para a abertura de conta. Mais de um milhão de assinantes receberam seus 

exemplares personalizados, além da capa com o endereçamento. A segun-

da, terceira e quarta capas trouxeram anúncios institucionais do Banco Itaú 

que variavam imagens e textos. Somadas as capas e contracapas, chega-se a 

mais de quatro milhões de impressões personalizadas, produzidas em 12 dias 

por duas gráficas, RWA e Fast Print, em três impressoras Xerox iGen3, usando 

o software XMPie, para a saída e mesclagem dos dados variáveis. Trata-se da 

maior tiragem de revista com impressão personalizada do mundo.

Foi preciso, também, realizar o controle de cores de impressão entre as capas 

impressas em digital e o miolo produzido em rotogravura, pois os anúncios 

internos eram de página dupla. As capas receberam, ainda, hotstamping e 

verniz UV, aplicados por empresas terceiras, antes de retornarem à editora e 

entrarem no processo de acabamento com dobra, lombada canoa, expedição 

e distribuição da revista.
Fig.	185	– Anúncios internos com personalização de ima-
gens na edição da revista Veja 40 anos.
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Logo MIT Lab

Dentre os projetos analisados, consta o logo do MIT Media Lab, um dos mais 

reconhecidos centros de pesquisa do mundo. O desenho do logo faz alusão a 

três spots de luz que se encontram. Os designers então criaram um algoritmo 

que, baseado nos três spots mais 12 combinações de cores, resultou em mais 

de 40 mil variações do logotipo. Um site foi criado para que cada funcionário 

pudesse escolher entre as milhares de opções. Depois de escolhida, esta va-

riação de logo só poderá ser usada por este usuário. Fig.	186	– Identidade MIT Lab.
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Luva para mostruário de papéis GF Smith

O projeto de ilustrações variáveis para a luva de um mostruário de papéis es-

peciais (específico para o uso em impressoras digitais) GF Smith, foi criado 

pela agência Field. Bryan Edmondson, da SEA Design, encomendou à Field 

10 mil ilustrações diferentes, uma para cada mostruário de papel que seria 

enviado a designers e outros clientes de seu mailing list. Ele queria que o 

potencial da tecnologia de impressão de dados variáveis fosse explorado ao 

máximo. As ilustrações são baseadas na macro-estrutura do papel. Primeira-

mente foi desenhada uma escultura virtual 3D, como se fosse uma estrutura 

de arame, depois foi implantado um algoritmo que “quebrou” toda a estrutura. 

Para gerar as imagens finais para o processo de impressão, foram escolhidos 

10 mil pontos de vista diferentes. Esta escolha não foi automatizada, os de-

signers preferiram escolher cada uma das imagens. O resultado foi de 10 mil 

arquivos de RGB diferentes, cada um com uma etiqueta que indica se o bloco 

de texto no topo do canto esquerdo deve ser da cor preta ou branca.

John haslam, da GF Smith, disse que o projeto era uma forma de educar a 

comunidade de designers, já que a impressão digital ainda está envolta em 

mistério. Ele também lamenta a falta geral de interesse e compreensão dos 

processos de impressão e do papel: “Tudo está no domínio digital - os futuros 

designers não são ensinados sobre a natureza do papel ou sobre o poder da 

impressão. As impressoras possuem o potencial de educar os clientes sobre 

os novos processos existentes: são delas que estas belas imagens vêm.” Fig.	187	– Projeto para papéis GF Smith. 
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Custom Covers WallPaper Magazine

Em 2010, a revista WallPaper convidou seus leitores a se tornarem diretores 

de arte da revista criando sua própria capa customizada, por meio de uma 

ferramenta de personalização online, criada especialmente para este projeto 

de personalização. Esta iniciativa gerou mais de 20 mil projetos originais, im-

pressos em tecnologia de impressão digital pela gráfica FE Burmans. Estas 

capas depois foram encadernadas ao miolo da revista produzido em offset.

A campanha fez tanto sucesso que se repetiu nos anos seguintes, com o apri-

moramento da interface online que permite a customização da capa por meio 

de formas, cores, texturas e textos disponíveis para usuário.

Fig.	188	– Site para a personalização das capas. 
(esquerda)

Fig.	189	– Exemplos de capas personalizadas. 
(direita)
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Capas do livro “As entrevistas da Paris Review”

A primeira edição do livro “Os escritores – As históricas entrevistas da Paris 

Review” foi publicada originalmente em 1988.  Naquele ano, utilizando uma 

tinta especial, cada um dos seus 3 mil exemplares foram pintados à mão pelos 

artistas plásticos Marco Mariutti e Clovis França, criando-se 3 mil capas com 

pinturas diferentes. Esta primeira edição teve projeto gráfico de João Baptista 

da Costa Aguiar e, no lançamento, as capas foram exibidas como peças em 

uma exposição de arte.

Em 2011, a editora Companhia das Letras lançou uma nova edição do livro 

e decidiu manter o projeto das capas personalizadas. A ideia original foi en-

tão atualizada aplicando a tecnologia de impressão de dados variáveis. Neste 

novo projeto de capa, as cores das caixas de textos são variáveis assim como 

o posicionamento de cada um dos nomes dos autores entrevistados. Por 

meio de um software de dados variáveis foi possível criar 60,8 sextilhões de 

combinações de capas diferentes. Destas, três mil foram impressas em tec-

nologia de impressão digital, pela gráfica R. R. Donnelley. O projeto gráfico é 

da designer Flávia Castanheira.

Fig.	190	– Capas da edição de 1988, pintadas à mão. 
Fotos de Diana Passy.

Fig.	191	–	Os artistas plásticos Marco Mariutti e Clovis 
França em ação. Fotos de Diana Passy.

Próxima página:

Fig.	192	– Capas variáveis. As entrevistas da Paris Review. 
Flavia Castanheira. Fotos de Diana Passy. 
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Transpromo Bradesco

O banco Bradesco decidiu redesenhar algumas comunicações impressas PB 

e transformá-las em documentos coloridos mais atrativos. Optou por docu-

mentos transpromo que possuem maior retenção da atenção do leitor. As res-

postas a essas mensagens permitem também melhor controle do retorno do 

investimento (ROI) da campanha e das próprias mensagens, viabilizando um 

diálogo permanente com os clientes, na busca por sua fidelização e satisfa-

ção. Esta campanha é considerada umas das maiores aplicações transpromo 

no mundo, sendo o primeiro case de instituição financeira de alto volume.

Foram gastos apenas 90 dias no desenvolvimento desses primeiros aplica-

tivos com os extratos unificados Bradesco, desde a concepção da ideia até 

o recebimento do documento na residência do cliente. Dentro do banco fo-

ram envolvidas nove áreas, incluindo TI, marketing e os departamentos dos 

produtos ofertados, com 20 reuniões em grupos de trabalho e três empresas 

envolvidas: American Banknote, GMC e hP.

American Banknote é um dos líderes mundiais  na impressão de documen-

tos de segurança. Em agosto de 2008, para viabilizar o projeto do Bradesco, 

instalou sua primeira impressora hP Indigo e a solução GMC para impres-

são VDP. O processo de implantação, que costuma levar meses, foi feito em 

pouco mais de um mês. Em setembro do mesmo ano, as primeiras 20 mil 

correspondências transpromo já estavam sendo postadas. Nos dois meses 

seguintes, foram enviados 500 mil extratos transpromo/mês, para uma me-

lhor avaliação do ROI. Apesar de não relevar os números exatos, o Bradesco 

se diz muito satisfeito com os resultados.

Fig.	193	– Modelo anterior do extrato Bradesco PB.

Fig.	 194	 –	 Primeiros testes transpromo com inserção de 
texto variável somente.

Fig.	195	–	Transpromo final com inserção de imagens e tex-
tos personalizados para cada cliente.
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My Heinz

A heinz foi pioneira, entre as grandes empresas, a utilizar a personalização de 

seus produtos. Ela criou nos Estados Unidos o site myheinz, que permite aos 

clientes encomendar produtos heinz, como ketchup e mostarda, com rótulos 

personalizados com textos ou imagens escolhidos pelo consumidor.

No final de 2011, a empresa lançou a campanha ‘Get Well Soon’, integrada 

com o Facebook, onde consumidores do Reino Unido poderiam enviar uma 

lata de sopa personalizada para parentes e amigos que tivessem pego uma 

gripe ou resfriado. Pessoas que haviam curtido a página da empresa no Fa-

cebook eram incentivadas a enviar uma lata de sopa (tomate ou frango) com 

uma mensagem desejando melhoras e o nome da pessoa resfriada. A campa-

nha se repetiu nos invernos de 2012 e 2013. Com isso, a empresa conseguiu 

mais de 75 mil novos fãs no Facebook e mais de 4 mil latas foram enviadas.

Fig.	196	– Website que permite a compra e personalização 
de diferentes produtos  heinz.

Fig.	 197	 –	  Lata de sopa da campanha  “Get Well Soon”, 
promovida via rede social.
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Chocolates Thorntons

No site da marca inglesa de chocolates finos Thorntons é possível encomen-

dar caixas e chocolates personalizados. A fabricante possibilita a inserção de 

letras e mensagens no próprio chocolate, além de caixas de bombons cus-

tomizáveis, onde o cliente pode enviar a foto que deseja imprimir e a cor das 

laterais da caixa. Na compra de caixa de bombons sortidos, o cliente também 

pode escolher quais os sabores dos bombons e qual a disposição destes 

dentro da caixa.
Fig.	198	– Diferentes produtos possíveis de serem perso-
nalizados no site da fabricante de chocolates Thorntons.
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Chocolates Milka

Na Europa, a marca Milka também oferece o serviço de caixas de bombons 

personalizados, como forma de criar um presente personalizado. No site há 

opção de escolher o sabor do bombom, inserir o nome da pessoa que deseja 

presentear e uma foto. Depois de fechado o pedido a caixa é produzida por 

meio de impressão digital e enviada ao destinatário.

Fig.	199	–  Diferentes caixas de bombom Milka que podem 
ser personalizadas com  nome e fotografia  e enviadas para 
o cliente.
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Campanha Share a Coke

Esta campanha pretendia interagir com os consumidores mais jovens, apre-

sentando uma embalagem mais adequada ao ambiente dominado pelas in-

formações oriundas das mídias digitais. Para isso, a Coca-Cola imprimiu cer-

ca de 800 milhões de rótulos personalizados, impressos com os 150 nomes 

mais comuns, de cada um dos 32 países europeus, em 15 idiomas e cinco 

alfabetos diferentes.

A personalização dos rótulos foi feita em pré-impressos, produzidos em 

flexografia ou rotogravura. Para garantir o padrão de cor, foi especialmen-

te formulado pela hP um toner líquido na cor especial Red Coca-Cola. Oito 

impressoras digitais hP Indigo modelo WS6000 e quatro impressoras hP 

Indigo WS6600 foram utilizadas para a impressão dos rótulos. Estas impres-

soras operaram 24 horas por dia, de cinco a sete dias por semana, ao longo 

de três meses.

Usando dados demográficos dos consumidores, foi possível segmentar as li-

nhas de produção das impressoras digitais para produzir diferentes tiragens 

de cada nome, baseado na demanda daquela região. O lançamento da cam-

panha europeia ‘Share a Coke’ foi amplificado por meio de integração com 

mídia televisiva e social, integrando embalagens físicas personalizadas e mídia 

eletrônica. Em websites específicos da campanha é possível personalizar ima-

gens e compartilhá-las nas mídias sociais. Esta campanha começou na Aus-

trália, foi para Europa e depois EUA, onde era possível comprar via internet lo-

tes de garrafas personalizadas com nomes ou frases à escolha do consumidor.

Fig.	200	– Rótulos personalizados com os nomes europeus 
mais comuns.

Fig.	 201	 –	 Personalização de imagens e rótulos virtuais 
para compartilhar nas redes sociais.

Fig.	202	–	Site americano para a compra de  garrafas com 
rótulos  personalizados (nomes ou  frases).

Fig.	 203	 –	 Campanha para compartilhar uma Coca-Cola 
com os amigos do Facebook. 
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Diet Coke Israel

Em 2014, a Coca-Cola Israel lançou no mercado, como parte da campanha 

do produto Diet Coke, garrafas de vidro envelopadas com rótulos de BOPP 

(polipropileno biorientado) metalizado, cada um deles impressos com uma 

imagem única e diferente das demais.

Os dois milhões de imagens diferentes foram geradas de maneira automati-

zada a partir de 23 designs originais feitos pelo software SmartStream Mosaic 

da hP, um módulo do software hP Smartstream para impressão de dados va-

riáveis. Os rótulos foram produzidos na impressora digital hP Indigo WS6600, 

alimentada a bobina, utilizando seis cores de toner líquido (CMYK + branco + 

Red Coca-Cola). 

Esta não foi apenas uma campanha de mídia impressa, pois cada garrafa pos-

suía um número que identificava a imagem criada para aquele rótulo específi-

co. Por meio de um website dedicado, os consumidores podiam fazer pedidos 

de outros produtos, como camisetas, capas de celular e bolsas, com a mesma 

imagem da garrafa.

Revista Labels & Labeling

A Revista Labels & Labeling de janeiro de 2015 foi impressa usando a mes-

ma tecnologia de produção dos rótulos das garrafas Diet Coke. São 16 mil 

capas diferentes, impressas com imagens exclusivas produzidas a partir de 

16 designs originais, feitos pelo software hP SmartStream Mosaic. As capas 

foram impressas pela hP Indigo 10000, sobre papel revestido Satimat 170 g/

m2, com aplicação de laminação fosca na parte externa.

Fig.	204	– Garrafas Diet Coke Israel.

Fig.	205	–	Capas revista Labels & Labeling. Labels & Label-
ing magazine, janeiro de 2015.
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Skol Litrão

A campanha “Aqui tem Skol Litrão”, da AmBev, foi desenvolvida pela agência 

F/Nazca Saatchi & Saatchi. A viabilização da impressão de dados variáveis e 

crossmedia ficou por conta da agDirect, divisão de marketing direto e cross-

media da AlphaGraphics.

Esta campanha, composta por mala direta, e-mail marketing e PURL com 

mapas personalizados em todas as peças, destacou o lançamento do pro-

duto, que por não estar disponível em qualquer ponto-de-venda, precisava 

divulgar os locais onde era possível comprá-lo.

Além do consumidor, que recebia um mapa individual que mostrava os locais 

de venda mais próximos de seu endereço, os pontos de vendas também eram 

incentivados a participar da campanha, por meio da integração do estabeleci-

mento com o Apontador, mala-direta mostrando o número de consumidores 

potenciais impactados pela campanha, e PURL personalizada, onde era pos-

sível salvar os próprios vídeos de divulgação.

Fig.	206	– Website que convidava o estabelecimento a pos-
tar seu próprio vídeo promocional.

Fig.	 207	 –	 Localização do ponto de venda junto ao site 
Apontador.

Fig.	208	–	Mala-direta com textos e mapa personalizado, 
destinado ao ponto de venda, indicando os consumidores 
próximos atingidos pela campanha.
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Fig.	209	– Mala-direta com texto e mapa personalizado in-
dicando os pontos de vendas mais próximos que tinham o 
produto para venda.

Fig.	210	–	Website personalizado, onde o consumidor po-
deria encontrar outros lugares que vendiam o produto.

Fig.	 211	 –	 Website genérico onde o consumidor poderia 
localizar pontos de venda do produto via endereço.

Fig.	 212	 –	 e-mail marketing reforçando a mensagem da 
mala-direta e convidando o consumidor a visitar seu web-
site personalizado.
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My Jones

A marca Jones Soda foi lançada em janeiro de 1996, na cidade americana de 

Seattle. Para se destacar entre empresas gigantes, como Coca-Cola e Pepsi, 

montou um esquema de distribuição diferenciada e sabores inéditos. A dis-

tribuição começou primeiro em lojas de roupa e equipamentos de skate, surf, 

snowboard e ateliês de tatuagem, para somente depois ir para mercearias e 

rede de supermercados. 

Um importante fator para o êxito da Jones Soda foi a criação de um concurso 

que escolhe as fotografias enviadas pelo consumidor para serem impressas 

nos rótulos. Como resultado dessa iniciativa, a empresa começou a receber 

mensalmente dezenas de milhares de fotos que ela passou a selecionar e in-

serir em cada nova impressão. Os rótulos personalizados pelos consumidores 

se transformaram na grande ação de marketing da empresa, que passou a 

investir cada vez mais nessa atividade até instituir um concurso permanente 

na internet, em que os consumidores inscrevem suas imagens e depois pre-

cisam conseguir votos para que elas sejam selecionadas. Com a criação do 

website My Jones, a marca proporcionou aos clientes a compra de garrafas 

com rótulos personalizados.

Outro diferencial foi a integração da ação de marketing com o patrocínio do 

time de futebol americano Seattle Seahawks. A empresa criou uma série de 

rótulos especiais para os torcedores com as cores e o distintivo do clube. Em 

todos os jogos do campeonato, fotógrafos da empresa capturam os consumi-

dores em momentos de torcida pelo seu time, junto com seus amigos e fami-

liares. Essas fotos são publicadas no site e os torcedores podem escolhê-las 

e solicitar a confecção de uma caixa exclusiva. Essa ação gera grande tráfego 

no site depois do jogo, já que muitos consumidores adquiriram o hábito de 

verificar se foram fotografados durante os jogos.

Fig.	 213	 – Website para a venda de garrafas com rótulos 
personalizados. 

Fig.	214	–	“Game Day Photos”, campanha durante os jogos 
do time patrocinado pela marca.

Fig.	215	–	Galeria de fotos que podem ser votadas. As mais 
votadas são produzidas e distribuídas pela marca.
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Ao longo deste trabalho, resultado de um processo de investigação teórico 

conduzido de forma articulada com a realização de um produto gráfico experi-

mental, foi possível dissertar sobre a impressão digital e a impressão de dados 

variáveis enquanto técnicas produtivas de materiais gráficos customizados e 

personalizados. Além disso, houve a possibilidade de apresentar a impressão 

variável e a aleatoriedade como alternativa projetual dentro do campo de de-

sign gráfico, utilizando-as como estratégia de criação de layouts, páginas ou 

produtos distintos entre si.

O computador possui um papel fundamental nessa história. A computação 

gráfica, além de possibilitar uma linguagem de maior complexidade na peça 

gráfica, com um número maior de camadas de informações, também abriu 

caminho para o design gráfico autoral, mais subjetivo, onde não é rara a pro-

dução de peças de números limitados (séries limitadas, numeradas e datadas 

– muitas vezes de um único número), muito próximo ao modelo de consumo 

da arte e da moda. Esta nova capacidade produtiva, viabilizada pelo compu-

tador e impulsionada pelo marketing direto, mudou o mercado e fez com que 

os consumidores passassem a desejar produtos cada vez mais customizados 

e individualizados.

Neste novo cenário, a lógica econômica da produção em massa se esgota. Os 

consumidores não desejam os mesmos produtos. Por esta razão, hoje em dia, 

há uma diversidade cada vez maior de produtos, dos mais diferentes formatos 

e tipos. Basta lembrar dos diferentes tipos de xampus que haviam no mercado 

há dez ou vinte anos e comparar com a variedade existente no mercado atual. 

Vale destacar que essa mudança quantitativa dos tipos de produtos ocorre 

com a maioria dos produtos considerados bens-de-consumo. Esta grande 

variedade de produtos foi viabilizada pela crescente informatização das linhas 

de produção e dos equipamentos utilizados. A informatização e automatiza-

ção permitem a variação da forma dos produtos de modo muito mais fácil e 

com um custo cada vez menor.
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No design gráfico não é diferente. A introdução do computador no fluxo 

de produção e evolução das impressoras digitais viabilizou a produção de 

materiais gráficos de baixa tiragem, com a inserção de dados variáveis, 

personalização e customização. Desta forma, toda página impressa pode 

ser completamente diferente da página anterior, permitindo a variação de 

todos os impressos de uma mesma tiragem.

O computador ganha mais espaço em diferentes áreas de aplicação e os 

processos de digitalização são cada vez mais cotidianos como, por exem-

plo, na conversão de músicas e fotografias em arquivos digitais. O pro-

cesso de digitalização mudou a forma como a sociedade lê ou guarda as 

informações e possibilitou a criação de novos meios de produção, regis-

tro, compartilhamento e transmissão das informações, que extrapolam a 

função de comunicação e criam novos campos de comunicação visual – a 

internet, por exemplo. 

O digital é mais do que uma ferramenta, é um meio e, como tal, modifica e 

caracteriza todo o processo criativo. Este novo meio aumentou, de forma 

exponencial, as possibilidades projetuais dentro das Artes Gráficas. A im-

pressão digital também facilita a impressão dos arquivos digitais, para que 

este possa assumir uma forma física analógica no mundo material. Desta 

forma, podemos considerar a impressão digital como um ponto de encon-

tro e reencontro entre o digital e o analógico.

A flexibilidade da impressão VDP produz um amplo conjunto de aplica-

ções, desde simples dados de correspondência a peças promocionais 

altamente complexas e personalizadas – com destinatários que podem 

variar de um a um milhão. Trata-se de uma solução integrada de comuni-

cação mercadológica, que reúne as informações de real interesse do leitor 

com as informações de produtos e serviços ofertados de acordo com as 

preferências e necessidades desse mesmo receptor. 

Com relação à impressão personalizada, é perceptível que este conceito  

não está restrito somente aos produtos gráficos. Até mesmo a navega-

ção na internet pode originar bolhas de conteúdos personalizados, pois 

os conteúdos apresentados ao usuário são determinados por algoritmos 

que comandam a pesquisa por assunto. Antes, os algoritmos funciona-

vam de maneira massificada, ou seja, de forma igual para qualquer pessoa. 

Atualmente, os algoritmos funcionam de acordo com os hábitos de cada 

pessoa. Segundo Juliana Carpanez, editora de Tecnologia do portal UOL, 

a personalização de conteúdo já afeta uma em cada cinco pesquisas no 

Google. De acordo com Fábio Gandour, cientista-chefe do Laboratório de 

Pesquisas da IBM Brasil, estes fatos permitem visualizar um mundo onde 

tudo poderá ser mais personalizado, como o anúncio de carro já impresso 

na sua cor favorita, por exemplo. 

A impressão de dados variáveis pode ser explorada como forma de apelo 

de compra ou persuasão do leitor/consumidor e também para gerar lucro 

potencial em um cenário de tiragens cada vez menores, somada à neces-

sidade de uma comunicação mais efetiva. Entretanto, ela ainda é pouco 
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explorada na indústria gráfica, pois a maioria dos clientes potenciais de VDP 

não entendem seu conceito, seu valor e até mesmo sua terminologia.

Grande parte das gráficas não está preparada para superar o conjunto de de-

safios que a impressão personalizada traz. O VDP é mais complexo e envolve 

campos do conhecimento – marketing e tecnologia da informação – que, tra-

dicionalmente, a gráfica não domina. As principais barreiras enfrentadas na 

implantação de impressão de dados variáveis pelas gráficas envolvem a ven-

da deste novo conceito, a precificação das campanhas individuais e a criação, 

manutenção e atualização de banco de dados. 

O VDP e a personalização são ferramentas de marketing que requerem uma 

abordagem diferente de venda. As gráficas não podem vender um trabalho 

simples e outro que envolve a elaboração do banco de dados e a aplicação 

criativa destas informações pelo mesmo preço. Neste caso, é preciso fazer 

a transição de venda de impressos para a venda sobre o retorno sobre o in-

vestimento que cada impresso pode trazer. Trabalhar com venda pautada no 

retorno por unidade é vital para o sucesso da gráfica que pretende trabalhar 

com impressão de dados variáveis.

Poucas gráficas que trabalham com VDP investem nas ferramentas de im-

pressão personalizada para comercializar seus próprios serviços. O investi-

mento na personalização dos canais de comunicação da gráfica com seus 

clientes poder ser uma boa forma de alavancar a venda de dados variáveis. Se 

a gráfica não usa suas próprias ferramentas para aumentar as vendas, como 

ela pode convencer seus clientes sobre o valor da impressão personalizada? 

No contexto de projeto e criação gráfica, a impressão de dados variáveis pode 

ser utilizada para modelar digitalmente as regras de composição da página, 

bem como manipular, combinar ou desconstruir os elementos existentes. 

Esta prática contribui para gerar novas soluções visuais, alcançadas por meio 

de métodos distintos, incluindo softwares de VDP, banco de dados, progra-

mação ou uso de algoritmos.

A utilização dos métodos produtivos de impressão de dados variáveis, assim 

como o uso de códigos de programação e algoritmos, podem ser adotados 

como novos métodos de criação gráfica, o que gera um grande número de 

soluções visuais aleatórias, inimagináveis e improváveis de serem projetadas 

por um mesmo designer. Este método pode ser absorvido pelo fluxo de traba-

lho do designer gráfico, abrindo novas possibilidades projetuais. 

A adoção destes métodos de geração de conteúdo variável e dinâmico repre-

senta uma mudança de paradigma em relação aos tradicionais métodos de 

trabalho utilizados pelo designer gráfico, pois a maioria dos designers possui 

uma formação profissional pautada em métodos objetivos, visuais e pragmá-

ticos, advindos, principalmente, das escolas racionalistas e funcionalistas do 

design gráfico. 

Os processos aleatórios, variáveis ou generativos são mais subjetivos e estão 

em maior concordância com o campo das Artes, como defendido por Marcel 
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Duchamp, que nos explica que a arte e a vida são processos que combinam 

probabilidade aleatória e escolha intencional.

O trabalho, ao abordar o VDP como método projetual, visa contribuir para a 

diversificação dos processos de criação aplicados ao design gráfico e preten-

de, ainda, abrir caminho para investigações futuras – mais profundas e inter-

disciplinares, integrando Design, Ciência e Tecnologia – sobre os processos 

generativos e aleatórios e sua aplicação no campo do design gráfico. 

Espero que a presente pesquisa sobre impressão sem fôrma – uma tecno-

logia relativamente recente no campo das Artes Gráficas – contribua para a 

difusão do conhecimento sobre suas capacidades produtivas e abra novas 

perspectivas sobre os processos gráficos de impressão, tanto aos estudantes 

de design, que cada vez menos aprendem sobre o poder da impressão, quan-

to aos profissionais que atuam nesta área e pouco conhecem sobre impres-

são digital e dados variáveis.
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