
Bem-vindo ao Red Dot News, o Boletim de Clientes da Itema dedicado a Clientes e Parceiros valiosos, 
únicos e altamente apreciados em todo o mundo – é o que você significa.

Estamos entusiasmados em relançar o nosso Boletim de Clientes. Seguindo os passos das publicações 
históricas conhecidas e muito apreciadas, como o “Weavers Digest” de Sulzer, o “Primo Piano” da 
Somet e o “Mundo Vamatex” da empresa italiana, estamos plenamente conscientes do forte legado 
que temos de levar adiante. Na verdade, após a bem-sucedida fusão da Somet, da Sulzer e da Vamatex 
– no que é hoje o maior fornecedor privado de tecelagens de primeira linha, a Itema orgulhosamente 
aceita o desafio e espera ansiosamente aproveitar esta significativa tradição, estabelecendo uma 
ligação direta a si.

Red Dot News trará a si numa base trimestral nossas notícias sobre a empresa, tecnologia, 
histórias de sucesso de clientes e muito mais. Fique atento, feliz leitura e dê-nos a sua opinião em  
sayittoitema@itemagroup.com.

mailto:sayittoitema%40itemagroup.com?subject=


EDITORIAL

Mensagem do CEO
Já faz cinco anos que entrei na Companhia. Queria partilhar convosco o sentimento de realização que 
sinto quando olho para trás e ver como a empresa mudou ao longo desses anos.

Os marcos são muitos demais para mencionar, mas o centro do palco são os lançamentos de novos 
produtos, ganhos de participação de mercado em todas as três tecnologias de inserção de trama (NB 
Itema é a única marca que oferece as três principais tecnologias para inserção de trama: E a grande 
reviravolta da empresa.

Redesenhamos completamente o nosso fabrico implementando a linha de produção Lean em todos as 
nossas instalações. Investimos sem parar em inovação e automação. O nosso centro de inovação, o 
ItemaLab, recebeu o prémio italiano de mecatrónica de 2016 pelos esforços avançados de investigação 
e o progresso para o projectão “tear do futuro”. Simplificamos nosso portfólio de produtos, lançando 
cada ano novos teares como resultado de mais inovações e menos tempo de colocação no mercado. 
Na verdade, nossas novas “entradas” têm consistentemente feito história com a aceitação do mercado 
esmagadora e altas taxas de novos pedidos.

A crescente aceitação da nossa tecnologia é prova de que a inovação, juntamente com um forte 
conhecimento, é rentável. Continuamos focados não apenas em atender e superar as necessidades 
dos tecelões, mas em ir além, antecipando as necessidades futuras do mercado. Com o apoio integral 
de nossos acionistas, continuamos a concentrar nossos esforços de departamento de pesquisa 
e desenvolvimento em oferecer soluções melhores, mais inteligentes, mais rápidas, desempenho 
aprimorado, consumo reduzido e maior facilidade de uso.

E este ano, especialmente, quando celebramos o importante marco do 50º aniversário do nosso primeiro 
tear de pinças, procuramos ainda mais, estar mais perto do que nunca, celebrando o nosso passado e 
construindo juntos o nosso futuro.

Carlo Rogora, CEO do Grupo Itema



TECHNOLOGY CORNER

ITEMA R9500DENIM AJUSTA UMA NOVA FORMA DE TECER DENIM, 
GRAÇAS AO CONCEITO INOVADOR DE UM TEAR COMPLETO COM 
TODOS OS PARÂMETROS TÉCNICOS E TÊXTEIS ESPECIALMENTE 
PROJETADOS PARA EXCEL NESTA APLICAÇÃO
Aproveitando o conhecimento consolidado em tecelagem e forte experiência em denim, a Itema 
investigou os requisitos de tecelagem das fábricas de denim e recolheu sugestões preciosas dos seus 
Clientes. O resultado desta aliança estratégica é uma novíssima evolução do R9500 – o tear de 
pinças mais bem-sucedido da história recente – dedicado exclusivamente aos tecelões de denim: o 
R9500denim.

Denim está experimentando uma evolução contínua. Inicialmente utilizado para produzir vestuário 
de trabalho, denim tornou-se o coração inegável das coleções de marcas de moda mais prestigiadas. 
É por isso que, no complexo mundo da tecelagem, o denim premium continua a ser um dos tecidos 
mais exigentes e desafiadores para produzir, exigindo tecnologia inovadora têxtil, a fim de satisfazer 
os pedidos do mercado, hoje, em rápida mudança.

Itema conquistou o desafio do moderno sistema de produção, aplicando as mais recentes e eficientes 
melhorias de fabrico e processos para garantir os mais altos padrões de qualidade e o mais rápido 
tempo de colocação no mercado em todos os seus locais de fabrico.

Graças aos locais de fabrico de classe mundial na Itália e na China, a Itema está perto de seus 
Clientes providenciando entregas mais rápidas, maior economia de custos e teares de alta qualidade.

O nosso tear R9500denim de última geração é produzida com o mesmo nível, máxima confiabilidade 
e critérios de excelência em todos os locais de produção.

RAPIER



Ao desenvolver R9500denim, os engenheiros de Itena e especialistas em têxteis concentraram-
se em 5 áreas principais para projetar uma máquina construída para atender e superar as 
exigências dos tecelões de hoje, que são:

• DESEMPENHO

Pinça com sistema de inserção de trama – em comparação com outras tecnologias – garante uma 
maior versatilidade de fios e padrões quando se trata tecer sofisticados tecidos índigo, como fantasia, 
elasticidade, denim efeito malha, levando a uma crescente presença de fábricas com teares em todo o 
mundo produzindo Denim. Com o R9500denim, o tecelão pode agora combinar versatilidade superior 
com desempenhos de máquina inigualáveis, sem sacrificar a produtividade, graças à implementação 
na máquina do motor principal avant-garde com arrefecimento de óleo e acessórios de desempenho 
superior.

• CONFIABILIDADE

Aqueles que andaram pelo menos uma vez numa fábrica de tecelagem denim sabe como empoeirado 
pode ser devido ao algodão. Os componentes R9500denim são projetados e otimizados para operar 
nas mais exigentes condições de tecelagem em todo o mundo.

Os custos de manutenção são reduzidos pelos últimos desenvolvimentos mecânicos e técnicos.

Além disso, R9500denim tem o selo QRP Itema, o que significa – único na indústria – 2 anos de 
garantia em peças mecânicas e eletrônicas Itema.

• QUALIDADE DO TECIDO

A reputação que nasceu como um tecido para roupas de trabalho, não significa que seja despretensioso 
e fácil de produzir, de facto, hoje o denim representa um dos tecidos mais exigentes para produzir, com 
marcas de moda e agências de abastecimento olhando apenas para materiais de qualidade premium 
para suas coleções.

Com R9500denim, começar marcas e paragens de trama são agora uma coisa do passado.

Geometria exclusiva de cobertura da Itema, amplamente reconhecida como a melhor na indústria, 
garantindo uma excelente qualidade de tecido, em termos de mão-sensação superior, sarja e aparência 
uniforme do denim. Superfície compacta e lisa e um efeito de cor mais escura denim são inegáveis 
características do tecido denim com o Itema R9500denim.

• FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

Um tear é uma ferramenta nas mãos do tecelão. Afinação de todos os parâmetros têxteis é a chave 
para tirar o máximo proveito dela. O R9500denim é pré-configurado com todas as configurações 
mecânicas especializadas preparadas para tecer denim, simplificando as operações diárias, 
economizando tempo dos operadores e melhorando a qualidade do tecido.

• VERSATILIDADE

R9500denim pode tecer a mais ampla gama de tecidos denim – a partir de elasticidade para denim 
pesado e passando através denim efeito malha – graças ao sistema de transferência de trama da pinça 
SK Itema, que garante a máxima versatilidade. A capacidade de tecer todo o tipo de fio garante ao 
tecelão a realização de todas as tendências da moda ampla no mundo denim. Descubra mais sobre os 
teares Itema adaptados para tecer denim aqui:
http://www.howdoyoudenim.com/

http://www.howdoyoudenim.com/


http://www.howdoyoudenim.com/


EVENTOS

Calendário de 2017 Feiras/Eventos Itema:
Anote no seu calendário as datas e locais onde a Itema estará à sua espera para cumprimentá-lo de 
uma lista de feiras da especialidade e eventos mais personalizados:

13-15 Setembro CAITME, Tashkent, Uzbekistan
26-29 Setembro IFAI, New Orleans, LA, USA

Revisão de eventos de 2017 até à data:
Desde o início de 2017, a Itema organizou até agora uma série de eventos, incluindo a Itema Innovation 
Roadshows in Bursa, Turkey e Guangdong, China. Mais sobre isso a seguir na future edição do Red 
Dot News.

24-26 Janeiro COLOMBIATEX, Medellin, Colombia
23-26 Fevereiro DTG, Dhaka, Bangladesh (Itema_DTG_Dhaka_PressRelease)
23-26 Fevereiro EgyTex, Cairo, Egypt
23 Fevereiro – 1 Março ACITF, Addis Abeba, Ethiopia
8-9 Março Itema Innovation Roadshow, Bursa, Turkey
22-25 Março Itema Innovation Roadshow, Pingdi, China
22-25 Março EGE TMF, Denizli, Turkey (Itema_EGE+KTM_TurkeyExhibitions)
4 Abril Seminário ABTT (Brazilian Association of Textile Technicians),  

Sao Paolo, Brazil (somente por convite)
5-8 Abril SaigonTex, Ho Chi Minh City, Vietnam; Hall A1 – 1D12
6-8 Abril KTM, Kahramanmaras, Turkey (Itema_EGE+KTM_TurkeyExhibitions)
19-21 Abril IndoInterTex, Jakarta, Indonesia; Hall A2 – 126
26-29 Abril IGATEX, Karachi Pakistan; Hall 2 – C211
9 Maio Seminário ABTT, Brusque, Brazil (somente por convite)
9-12 Maio TechTextil, Frankfurt, Germany; Hall 3.0 – D05
30 Maio Seminário ABTT, Belo Horizonte, Brazil (somente por convite)

Revisão dos grandes eventos de 2016:
Após o sucesso da ITMA, o ano de 2016 aproximou-nos mais dos nossos Clientes com as três grandes 
nomeações da ITM em Istanbul em Junho, ITMA ASIA/CITME em Shanghai em Outubro e ITME 
em Mumbai em Dezembro. Além disso, em 2016 Itema lançou uma série de porta aberta e seminários 
de tecnologia sob o tema “Itema Innovation Roadshow” com compromissos com Clientes e partes 
interessadas em todo o mundo, desde Bursa na Turkey até Kolhapur na India e desde Xiqiao na China 
até Dhaka no Bangladesh.

http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2017/02/Itema_DTG_Dhaka_PressRelease.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2017/03/Itema_EGEKTM_TurkeyExhibitions.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2017/03/Itema_EGEKTM_TurkeyExhibitions.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2016/05/ItemaPressRelease_ITM.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2016/09/ItemaPress-release_ITMA-ASIA-2016-1.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2016/11/ItemaPress-release_India-ITME-2016.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2016/11/ItemaPress-release_India-ITME-2016.pdf


Itema na ITM em Istanbul Itema na ITMA ASIA em Shanghai Itema na ITME Mumbai

Revisão dos grandes eventos de 2015:
A cada quarto anos, a indústria de máquinas Têxteis reúne-se nos imperdíveis dias da ITMA. O ano 
de 2015 viu o retorno da feira ITMA em Milão e foi um verdadeiro sucesso geral e para nós, Itema. Em 
Milão, Itema Group apresentou teares inovadores, o novo portal MyItema spare parts portal e os últimos 
desenvolvimentos no sistema gerenciador de telas em tempo real. Com 13 teares no recinto da feira, 
dos quais 6 no stand da empresa de vanguarda e 7 em stands de parceiros, Itema foi a marca mais 
representativa e os nossos teares – estrelas reais da feira, demonstrando aos entusiastas da tecnologia 
de todos os cantos do mundo as vantagens técnicas e a superioridade dos teares da marca Itema.

Itema na ITMA 2015 em Milão

https://portal.itemagroup.com/


INVESTIMENTO DA EMPRESA

A sede da Itema tem instalações de formação 
com um espaço moderno e totalmente funcional 
chamado ItemaCampus
Não importa o quanto é fácil de utilizar e intuitiva a última geração de 
equipamentos, a formação contínua é um elemento-chave quando 
se trata de tirar o máximo proveito dos seus teares. Embora o futuro 
próximo aponte para teares avançados, cada vez mais ajustáveis, 
de inteligência artificial, Indústria 4.0, ainda acreditamos que o fator 
humano permanece tão importante como sempre para garantir o 
máximo desempenho do seu equipamento de tecelagem. 

É por isso que a Itema encoraja fortemente os clientes a programar 
cursos de formação dedicados e personalizados para pessoal de Tecelagem chave nas nossas 
instalações ItemaCampus, que abriram portas em Junho de 2015. A formação prática para os principais 
grupos de produtos, incluindo de pinça R9500, de pinça R9500terry (felpo) e jato de ar A9500, para 
mencionar apenas alguns, ocorre aqui sob a supervisão cuidadosa de pessoal altamente treinado, 
engenheiros têxteis e técnicos de todo o grupo Itema. A opinião do Cliente foi extremamente positiva e a 
nossa equipa de Assistência e Assistência ao produto já está a trabalhar muito para oferecer qualidade 
de cursos ItemaCampus em benefício de cada cliente da Itema. Nas próximas edições haverá mais 
notícias sobres este assunto.



DIÁRIOS WEAVING EXCELLENCE

Conheça aqui o Embaixador da marca Dr Gianluigi Candiani – Proprietário 
do Candiani Denim e descubra mais, em exclusivo, uma história italiana de 
sucesso.

CRUZANDO O LIMITE DE CANDIANI DENIM, RESPIRA 
INSTANTANEAMENTE A TRADIÇÃO QUE ESTÁ POR DETRÁS DESTA 
COMPANHIA FAMOSA. E SE CANDIANI É UM FABRICANTE DE DENIM 
RECONHECIDO EM TODO O MUNDO, ESTE, CERTAMENTE NÃO 
APARECEU POR ACASO
Por mais de setenta e cinco anos, a Candiani fornece algumas das marcas de moda mais exclusivas do 
mundo com os seus prestigiados tecidos Denim de alta qualidade.

A empresa familiar foi criada em 1938 em Robecchetto, uma pequena aldeia situada nas planícies 
verdes entre Milão, Varese e Novara, no norte de Itália. Desde o início, a família Candiani deu o cunho de 
uma empresa pioneira, em termos de valor de capital humano, equipamentos tecnológicos e produção 
sustentável.

Candiani Denim é reconhecida mundialmente como um elemento básico de Qualidade e a Itema 
orgulha-se de fazer parte deste fabrico de tecido Denim premium no nosso tear de primeira classe e 
único: Projétil P7300HP.

WEAVING EXCELLENCE

A excelência é uma questão de paixão. É o que se obtém quando se faz 
algo, não só bem, mas melhor. Apresentamos, orgulhosos, uma seleção 
de 10 dos nossos clientes turcos, produzindo uma vasta gama de tecidos 
sofisticados e complexos nos teares Itema.
http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence-made-turkey-en/

http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence-made-turkey-en/
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