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+CONFIANÇA NO QUE PRODUZIMOS 

Só nos últimos 5 anos a indústria gráfica investiu, em 
equipamentos importados, 5,4 bilhões de dólares 



+CONFIANÇA NO QUE PRODUZIMOS 

A neurociência mostra 
os benefícios do papel 

Até 98% de cliques e 
interação em anúncios 
digitais podem ser falsos 

Computadores não 
ajudam no aprendizado, 
diz OCDE 



+CONFIANÇA NO QUE PRODUZIMOS 

•  “Sabe o que o digital está fazendo 
melhor? Vendendo o digital. O Facebook é 
craque nisso, o Twitter é craque nisso e o 
Google é craque nisso. E vocês, o que 
estão fazendo juntos para se promover?” 

Palavras de Nizan Guanaes para a Mídia Impressa 



+_EDUCAÇÃO 



+ LEITORES + EDUCAÇÃO 
 

+ cadernos 

+ livros 

+ jornais 

+ revistas 



+_ATITUDE 



A nova Indústria de Impressão 

 
• Redução dos custos de operacionais e de postagem 

• Marketing Direto deve agregar valor 

• Complementar com outras formas de comunicação 

• Produtos gráficos associados a mídia digital 

• O mundo se comunica mais, Mídia-mix essencial 

• Rever estratégias: campanhas pontuais 
 

 

 

+ATITUDE DIANTE AS NOVAS OPORTUNIDADES 



Realidade Aumentada QR Code  Cross-Mídia  

Impressão Tecido 

Etiqueta Inteligente 

Impressão Vidro Impressão Cerâmica 

Novos mercados de atuação: Arquitetura, Moda, Decoração, Móveis e Mobiliário, Sinalização, 

Brindes... 

+ATITUDE DIANTE AS NOVAS OPORTUNIDADES 



+ATITUDE DIANTE AS NOVAS OPORTUNIDADES 

https://www.youtube.com/watch?v=g7xxHk43Jos


+ATITUDE DIANTE AS NOVAS OPORTUNIDADES 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4u2ZucrLAhUBUJAKHb0IBQUQjRwIBw&url=http://www.designculture.com.br/caras-surpreende-leitores-com-capa-inovadora/&psig=AFQjCNGdrZQl755BgTu3CEnEPdkHImy_3g&ust=1458397768686063


+ATITUDE DIANTE AS NOVAS OPORTUNIDADES 

Tendências – Frank Romano/RIT – Rio de Janeiro – Fevereiro 2016 
 
 
 
• Personalização finalmente vai prevalecer 
•Marketing híbrido conecta impressão com 

aparelhos móveis, websites e mídia social 
• Soluções de marketing para mobile vão de 

códigos impressos em embalagens, PDV e 
catálogos 

• Realidade Aumentada revela informações 
impressas codificadas ou entretenimento 
via aparelhos móveis 

O Estado Atual e o Futuro 
da Indústria Gráfica 
 
Frank Romano 
Professor Emeritus 
RIT School of Media Sciences 



+ATITUDE DIANTE AS NOVAS OPORTUNIDADES 

Tendências – Frank Romano/RIT – Rio de Janeiro – Fevereiro 2016 
 
 
 
• Impressoras digitais de grande formato 

serão tão comuns quanto Offsets 
• Substratos com alta margem (sintéticos e 

mídias especiais) 
• Faturamento com WEB-TO-PRINT chegará 

a US$30 bilhões em 2016 
• Vendas por Web-To-Print são 12% do 

faturamento gráfico 

O Estado Atual e o Futuro 
da Indústria Gráfica 
 
Frank Romano 
Professor Emeritus 
RIT School of Media Sciences 





é uma iniciativa da Europa, nasceu na 
Inglaterra e está presente hoje em cinco 
continentes 



Dissemina informações 
comprovadas de como a mídia 
impressa é atraente, prática e 
sustentável 

Lançada em abril de 2014 
no Brasil 



Conta com o apoio institucional de 42 
entidades setoriais 
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Print Power é uma organização pan-
europeia dedicada a incentivar o uso de 
materiais impressos em campanhas de 
marketing 

Mostra que um mundo 
multimídia a comunicação 

impressa retêm atenção como 
nenhuma outra mídia 

Divulga ideias para que diretores de arte 
se inspirem e criem boas peças 

publicitárias impressas 





Revista Print Power - 2015 
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