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A Red Dot News traz para você nossas informações trimestrais sobre a Empresa, Tecnologia, histórias
de sucesso de Clientes e muito mais. Fique atento, leia em sayittoitema@itemagroup.com e conte
nos o que você pensa.
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MENSAGEM DO CEO
Eu tenho o prazer em informá-lo de que o Grupo Itema adquiriu
61% das ações a Lamiflex, fornecedor líder de produtos técnicos
compostos e uma participação minoritária na NoeCha, fornecedora
de soluções de impressão de alta tecnologia. As aquisições
fazem parte de uma estratégia mais ampla da Itema e dos
nossos Acionistas, a saber, a família Radici com 60% das ações
e as famílias Arizzi e Torri com os demais 40%, para finalmente
acelerar a expansão continua e garantir a rentabilidade a longo
prazo da Itema diversificando em complementares, mercados de
alto crescimento através de apostas em empresas inovadoras
que oferecem economias de escala significativa para alimentar o
desenvolvimento conjunto dos principais negócios uns dos outros.
Após um período notável de cinco anos em que o Grupo Itema
dobrou as vendas de nossas máquinas de tecer com crescimento
consecutivo de dois dígitos por ano, a nossa Empresa está agora
pronta para fortalecer a posição de liderança tecnológica, acelerar
o ritmo de expansão e acelerar nosso alcance global através de
aquisições focadas.
Escolhemos a Lamiflex e NoeCha devido as suas missões de futuro e abordagens inovadoras,
que combinam perfeitamente com nossa dedicação para fornecer alto desempenho e máquinas
avançadas. Combinando nossos pontos fortes, sem dúvida, alcançaremos novos níveis de sucesso no
desenvolvimento e fabricação de produtos inovadores e altamente tecnológicos. A Itema garantirá aos
clientes da Lamiflex e NoeCha em todo o mundo uma organização estruturada, baseada em conceitos
de fabricação lean em seus sites de produção de classe mundial e em uma rede global de agentes
e distribuidores. Estamos confiantes de que esta primeira rodada de aquisições servira como uma
importante plataforma de lançamento para nossa estratégia de diversificação e trará resultados positivos
no futuro próximo, criando sinergias significativas e agregando valor aos nossos Clientes e Acionistas.
Com sede em Ponte Nossa, província de Bergamo, a Lamiflex é especializada em materiais compósitos,
como carbono, vidro e Kevlar e oferece um portfólio de soluções inovadoras e novos produtos patenteados
com excepcional versatilidade e adaptabilidade para aplicações industriais, atendendo indústrias tão
variadas como máquinas de tecelagem, médical e aeroespaciais, entre outros.
A NoeCha, também com base em Bergamo, é uma empresa jovem de expansão rápida que oferece
soluções de impressão de alta tecnologia, como a impressora digital revolucionária de formato largo UVLED, o NoeCha ONE, para foto-realista, de alto impacto gráfico. NoeCha garante excelente capacidade
de impressão em diferentes tipos e tamanhos de material até 3,2 × 2 metros a velocidades de produção
com uma resolução de imagem nativa de 600 dpi × 600 dpi.
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O movimento do Grupo Itema está configurado para criar e estimular sinergias significativas ao longo
das respectivas cadeias de suprimentos nas quais as empresas Itema, Lamiflex e NoeCha, bem como
as empresas RadiciGroup operam e crescem não só no setor de máquinas têxteis, mas também se
expandem para novos, setores altamente inovadores, como compósitos e, portanto, juntos, sejam muito
mais competitivos do que possíveis de forma individual. Essas aquisições levam a otimizar processos
e melhorar os desempenhos dos produtos, além de oferecer vantagens derivadas de uma cadeia de
fornecimento mais curta e mais sustentável, diminuindo o impacto ambiental das operações conjuntas,
de acordo com os princípios de uma economia circular e mais ecológica.
Carlo Rogora, Itema Group CEO
Descubra mais sobre Lamiflex

Descubra mais sobre NoeCha
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“CANTO” DE TECNOLOGIA

PINÇA

ITEMA R9500:
A MELHOR MÁQUINA DE PINÇA NEGATIVA POSITIVA NA HISTÓRIA
DA TECELAGEM ACOPLANDO DESEMPENHOS SUPERIORES COM
VERSATILIDADE INIGUALÁVEL
Desde a introdução da primeira máquina de pinça automática de tecelagem pela Somet exatamente há
50 anos, a transferência de trama de pinças foi amplamente associada à versatilidade - uma vantagem
inegável em relação a outros sistemas de inserção de trama quando se trata de tecer uma infinidade
de padrões e fios.
A tecnologia de tecelagem evoluiu ao longo do tempo para obter melhorias significativas no desempenho
e na velocidade de produção, em particular no caso do sistema negativo de transferência de trama de
pinça, conhecido por garantir uma excelente eficiência da máquina e maior produtividade.
A Itema R9500 – a máquina de pinça mais bem sucedida na história recente – representa a síntese
perfeita de versatilidade e produtividade.
Olhando para trás em quase 5 anos desde o seu lançamento em outubro de 2012 e uma impressionante
base instalada em todo o mundo, podemos atribuir o principal fator de sucesso do R9500 ao melhor
desempenho da indústria no mercado, como confirmado também pela repetição de pedidos e resultados
do teste do Cliente.
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A Itema conseguiu aproveitar o melhor know-how técnico, herdado da fusão dos gigantes da tecelagem
Somet, Sulzer e Vamatex, com investimentos de R&D maciços e contínuos, que resultaram na história
de sucesso R9500. A Itema R9500 incorpora os principais aspectos dos sistemas de inserção de trama
positiva e negativa que oferecem o melhor equilíbrio entre eficiência e versatilidade para o benefício
exclusivo dos Clientes Itema.
O Itema R9500 garante todas as vantagens inerentes à tecnologia de pinças negativas, ou seja, maior
velocidade de produção e menos manutenção devido ao número reduzido de peças mecânicas. Além
disso, o R9500 garante uma excelente eficiência e a melhor versatilidade têxtil no mercado, daí a nossa
definição da Itema R9500 como “a máquina de pinça mais positiva e negativa no mercado”.
As pinças Itema foram personalizadas para atender aos exigentes requisitos dos teceloes, por exemplo
ampliando as pinças, que apresentam ângulos mais abertos para permitir que os fios de trama mais
grossos sejam inseridos.
A Itema R9500 pode, na verdade, ser equipado com dois sistemas de inserção de trama diferentes:
• O SK Weft Transfer (Transferência de Trama), projetado para velocidade, oferece altas performances
e qualidade de tecido superior. Com pinças guiadas e ganchos, é a solução ideal no caso de tecidos
como vestuário de denim e algodão.
• O FPA – Free Positive Approach (Voo livre - abordagem Positiva) – A Transferência de Tramas
combina a versatilidade de um sistema de pinças positivas com maiores desempenhos e eficiência,
permitindo tecer com infinitas possibilidades criativas até mesmo os tecidos mais sofisticados, que
exigem fios delicados e especiais como chenille, lurex e bouclé. Com uma placa de corrida sem
elementos de guia no galpão, a Transferência de Faixa de FPA garante um tratamento suave e eficaz
até mesmo os fios de urdidura mais delicados. O FPA é o sistema de pinca mais adequado para tecer
estilos altamente complexos para mobiliário, estofados, seda e tecidos técnicos, proporcionando a
versatilidade de um sistema positivo sem sacrificar os desempenhos assegurados pela inserção
negativa de rapier.
A abordagem positiva da R9500, que faz com que o tear de pinça Itema seja o líder incontestável do mercado
no fornecimento e às aplicações técnicas, é ainda assegurada por dispositivos específicos, nomeadamente
o Cortador de trama motorizado, o Seletor de fio de trama e o Dispositivo ISD – Ourela independente.
Corte de trama motorizador, desenvolvido pela Itema e introduzido no mercado em 2001, é conduzido
por um motor independente que permite diferentes tempos de corte para cada trama / cor. Graças ao
Cortador Motorizado, o tecelão evita a regulagem demorada para encontrar o melhor compromisso
possível para definir um único tempo de corte para diferentes tipos de fios de trama. Os resultados finais
garantidos pelo Itema corte de trama motorizado: são uma eficiência muito melhorada e nenhuma trama
pára, devido a regulagens incorretas. Outros benefícios incluem a otimização de desperdicio de trama
e uma inserção de trama perfeita.
Considerando que a inserção da trama é um processo totalmente integrado, que envolve, além das
pincas , também outras ferramentas estratégicas, vale a pena mencionar que o Seletor de fios de trama
Itema – o mais compacto em sua categoria, o que proporciona um fácil manuseio dos fios de trama e
urdume graças a uma área de trabalho otimizada para o operador.
Por último, mas não menos importante, o ISD – Dispositivo Independente de Ourela – fornece
regulagem independente dos cruzamentos com os padrões de desenho, levando a uma qualidade de
tecido superior graças ao comportamento do tecido que permanece tenso.
Com Itema, o tecelão pode se beneficiar das vantagens do sistema de pinças negativa e positiva: seja
positivo, teça negativo, escolha Itema.
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EVENTOS
Apesar de 2017 ter prometido ser um ano muito mais
silencioso em relação aos dois anos anteriores, na
perspectiva de feiras e exposições, nós da ITEMA estamos
felizes em informar que não foi assim para nós.
Nossos colegas viajaram pelo mundo para se aproximarem dos
clientes de países tão distantes como Colômbia (Colombiatex),
Bangladesh (DTG), Egito (Egystitch), Etiópia (ACITF), Turquia
(EGE-TMF e KTM), Indonésia (IndoInterTex), Paquistão
(IGATEX), Alemanha (Techtextil) e EUA (Techtextil North
America). Na missão de estar do lado dos clientes e conhecer
as Fabricas, para demonstrar de primeira mão a tecnologia de
última geração, a ITEMA lançou uma série de eventos dedicados
sob o nome “ITEMA INNOVATION ROADSHOW”.
Clientes e convidados especiais tiveram a possibilidade de ver e experimentar diretamente as máquinas
de tecelagem de última geração em execução durante eventos especiais na Turquia e na China

Bursa, Turquia
Data: 8-9 de março de 2017 · Anfitriao: Cliente Itema R.E ÖZ-ELİ · Tecnologia: R9500 e A9500
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Denizli, Turquia
Data: 22 de março de 2017 · Tecnologia: R9500terry e A9500

Pingdi, China
Data: 22-25 de março de 2017 · Tecnologia: R9500denim e R9500p
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INVESTIMENTO DA COMPANHIA

Os último quatros anos significaram uma grande revisão nas atividades de
reorganização de grande alcance, com o objetivo de agilizar, otimizar e modernizar as instalações de produção da Itema Group localizadas em todo o
mundo, desde Colzate, Zuchwil até Xangai, em plena conformidade com os
princípios do Lean Manufacturing
Itema hoje é uma versão mais enxuta e mais agressiva do que a Itema no passado. Tudo isso se deve
à visão, forte vontade e determinação do CEO, Carlo Rogora, que, logo após a chegada, há cinco anos,
lançou um importante programa de revisão dos fluxos de produção e logística dentro da Companhia.
Rogora, um experiente executivo de operações com um sólido histórico, criou uma tarefa dedicada
de profissionais “lean” com o compromisso de repensar inteiramente todos os fluxos da Companhia
relacionados aos processos de produção e logística, para eliminar ineficiências, a fim de proporcionar
benefícios imediatos aos Clientes Itema.
O objetivo final era aumentar a capacidade do Grupo Itema de atender às necessidades do Cliente,
garantindo a flexibilidade, agilidade e capacidade necessária para responder rapidamente às mudanças
em um mercado altamente variável, reduzindo o tempo de entrega e, ao mesmo tempo, proporcionando
níveis de serviço ainda melhores, qualidade e custo.
Foi assim que a Itema embarcou na árdua jornada para agilizar e otimizar as instalações de fabricação
em todo o mundo, desde Colzate na Itália até Zuchwil na Suíça e todo o caminho para Xangai na China.
Agora, todas as plantas da Itema são verdadeiros flagshsips de fabricação de classe mundial em plena
conformidade com os mais rigorosos princípios de Lean Manufacturing.
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O projeto “Lean” inicialmente se concentrou na principal fábrica do Grupo em Colzate, abrangendo
todo o processo de Mecânica Usinagem, pré-montagem, montagem e controle de qualidade. Pouco
tempo depois, as atividades de implementação da Lean Production foram lançadas também no site de
montagem de Xangai, com o objetivo de aumentar a integração e padronização de processos a nível do
Grupo. Por último, mas não menos importante, foi criada uma equipe dedicada e responsável pela remodernização da ex-fábrica de Sulzer em Zuchwil, na Suíça, que ainda hoje produz o lendário projétil,
reverenciado mundialmente pelos verdadeiros aficcionados desta tecnologia.
Os esforços em todas as fábricas concentraram-se primeiro nas áreas de mão de obra intensiva, com
o objetivo de reduzir significativamente os tempos de processamento, transformando gradualmente a
mudança de uma produção de tipo empurre, para uma lógico do tipo força, que garante que cada passo
ao longo do caminho leva ao valor real de criação dentro dos departamentos de fabricação.
Para que isso acontecesse, a Companhia teve que repensar seus próprios fluxos logísticos internos e
externos, envolvendo, além da área de Produção, também as áreas de Logística e Compras.
As atividades implementadas se concentraram na área pré-montagem e foram posteriormente estendidas
ao departamento de montagem. Em particular, os esforços concentraram-se em:
• Mapeamento de fluxo de valor de todo o processo de produção
• Atividade “5S” (onde “5S” representa um método de organização do local de trabalho que usa uma
lista de cinco palavras japonesas: seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke, que podem ser traduzidas
do japonês como “classificar”, “organizar”, “limpar”, “padronizar” e “sustentar”)
• Re-layout de subgrupos de pré-montagem
• Implementação da lógica kanban interna (“kanban” é um sistema de inventário para controlar a cadeia
de suprimentos, a fim de obter a fabricação Just-In-Time)
• Aplicação do conceito de fluxo de uma peça internamente às oficinas de pré-montagem
• Rever a lógica de montagem e reorganizar os fluxos logísticos internos para o departamento.
O projeto Itema Lean Manufacturing definiu objetivos muito desafiantes, tanto em termos de lead time,
quanto em redução de resíduos e melhorias de produtividade. Paralelamente ao processo de fabricação
enxuta, foram feitos grandes investimentos na planta de produção através de equipamentos CNC feitos
sob medida, aumentando ainda mais a flexibilidade, capacidade e capacidade das plantas Itema.
Os resultados até agora falam por si mesmos, com mais do dobro da capacidade de produção das
plantas existentes, podendo assim atender a crescente demanda de máquinas de tecer Itema e garantir
o menor tempo de entrega no mercado.
Mas, não paramos aqui. Continuamos orgulhosos e empenhados no nosso caminho para a mentalidade
da empresa Lean para o benefício sustentado dos clientes da Itema.
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DIARIO DE WEAVING EXCELLENCE
Conheça o Embaixador da Marca, Sr. Ajay
Arora – Diretor Gerente da D’Decor – e
descubra como a tecnologia de tecelagem
de melhor qualidade da Itema pode
contribuir para o sucesso de uma empresa
ÀS VEZES, O NEGÓCIO É MAIS DO QUE UM INTERCÂMBIO
COMERCIAL, MAS UMA VERDADEIRA RELAÇÃO DE VITÓRIA. ESTE É
O CASO COM D’DECOR, FIEL CLIENTE DA ITEMA, FAMOSO EM TODO
O MUNDO POR SEUS TECIDOS DE DECORAÇÃO SOFISTICADOS –
DESDE DE O INICIO COM MÁQUINAS DE PINÇA ITEMA
Ouvindo o Sr. Ajay Arora, Diretor Gerente D’Decor, você sente imediatamente o que está por trás do
sucesso da D’Decor: a determinação de oferecer aos seus clientes o melhor. E nisso reside o profundo
vínculo entre D’Decor e a Itema. A cooperação entre as duas Empresas remonta a 1999, quando a
D’Decor foi fundada em Tarapur, Maharashtra, na Índia, iniciando a produção de tecidos de decoracao
com teares de pinca Super Excel Itema. Desde então, D’Decor cresceu para se tornar o maior produtor
mundial de tecidos de decoracao e mostrou repetidamente sua confiança na Itema, instalando cada
ano novas máquinas de tecer. Em 2013, a D’Decor foi uma das primeiras empresas na Índia a instalar o
mais recente modelo R9500 da Itema, testando suas performances têxteis superiores e maior eficiência
e confirmando – através de várias pdedido repetidos – uma escolha.
Com uma base instalada de mais de 400 máquinas Itema Rapier em 5 plantas de última geração, a
D’Decor produz todos os dias mais de 120 mil m² de tecidos de alta qualidade para casas em todo o
mundo. O Itema R9500 best-in-class rapier machine - tanto SK Weft Transfer com ganchos guiados e
FPA Weft Transfer sem ganchos de guia - permite D’Decor tecer uma ampla gama de tecidos de cortina,
sem limitação de Padrões e fios, incluindo fios de trama grossos e delicados, como lurex, chenille e
linho, apenas para citar alguns.
Assista ao vídeo e ouça a história diretamente do protagonista, o Sr. Ajay Arora
Leia a história completa aqui:
http://www.indiantextilemagazine.in/corporate-news/d-decors-stellar-role-in-home-furnishing-industry/
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A excelência é uma questão de paixão. É o que você obtém quando
faz coisas não só bem, mas melhor. Com orgulho, apresentamos uma
seleção de 10 dentre os nossos clientes italianos, produzindo uma vasta
gama de tecidos sofisticados e complexos nas máquinas Itema.
http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence/
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CONTEÚDO INTEGRAL

KITS DE ATUALIZAÇÃO E CONVERSÃO
Agora estão disponíveis on-line no portal MY ITEMA na nova seção
dedicada “KITS DE ACTUALIZAÇÃO E CONVERSÃO”
DAR NOVA VIDA ÀS MÁQUINAS DE TECER
VISITE MY ITEMA HOJE
Agora é mais fácil do que nunca encomendar diretamente on-line e em seu idioma exatamente as peças
sobressalentes e até mesmo os kits de atualização e conversão que você precisa.

PORQUE OS KITS DE ATUALIZAÇÃO?
Os kits de atualização garantem vários benefícios, inclusive para citar apenas alguns:
• Adicionar / alterar funcionalidades de seus teares existentes,
• Aumentar o desempenho do tear,
• Melhorar a facilidade de utilização, e/ou
• Aumentar a versatilidade ao mudar para a produção de novos tecidos.
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COMO COMPRAR KITS DE ATUALIZAÇÃO?
Você pode acessar facilmente a seção Kits de atualização e conversão, onde você pode:
1. procure o modelo de tear que você gostaria de atualizar,
2. escolha uma lista pronta para usar o tipo de conversão que você está procurando,
3. baixe o PDF descrevendo o kit selecionado
4. preencha as informações solicitadas.
Entre em contato com o portal de pedidos de peças de reposição para solicitar o código correto para o
código Kits de atualização para a configuração desejada:
• spareparts_it@itemagroup.com para máquinas Itema e ex-Promatech
• sparepartsservice@itemagroup.com para máquinas ex-Sulzer, incluindo o modelo P7300HP.

VOCÊ SABIA?
• PORTAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ONLINE em 8 idiomas (inglês, italiano, alemão, francês,
espanhol, português, turco e chinês)
• ATÉ 5 CONTAS DE USUÁRIO POR COMPANHIA
• AUTOMATICAMENTE IMPORTA UMA LISTA DE ITENS PARA ORDEM DE COMPRA
• ACOMPANHA O SEU PEDIDO DE REPOSIÇÃO ONLINE
• ACESSO DE USUÁRIO E MANUTENÇÃO MANUAL

ASSINE A NOSSA NEWSLETTER
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