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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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EDITORIAL
Prezados Clientes e Parceiros,
olhando para trás e como este ano se desenrolou, eu gostaria de
compartilhar com voces meus pensamentos sobre o desempenho
têxtil em 2017. No geral, estamos bastante satisfeitos com os
resultados, o mercado textil cresceu em todo o mundo, nota-se um
aquecimento, os investimentos foram melhores que os esperados
em alguns segmentos para Itema durante este ano.
Na verdade, graças em grande parte ao seu apreciado costume,
nossa empresa está bem no caminho do encerramento do ano,
registrando novamente um crescimento de dois dígitos nas vendas
de nossas avançadas máquinas de tecer, peças sobressalentes
e serviços, continuamos com o notável crescimento com ganhos
consecutivos similares desde 2012. Isso, obviamente, se traduz
diretamente em ganhos significativos de participação de mercado
em todo o mundo em uma ampla gama de aplicacoes e segmentos.
Desde, artigos técnicos, até mobiliário doméstico, cortinas, toalhas
e estofados, vestuário e denim, para citar, apenas a Itema tem
máquinas que abrangem as três tecnologias de inserção de trama
superiores que estão tecendo com sucesso para clientes em todo
o mundo.
Digno de menção especial é a Turquia - a nossa base tradicional e histórica onde os clientes leais
e comprometidos, bem como alguns novos, superaram todas as nossas expectativas investindo
fortemente em máquinas de tecer, apesar das preocupações iniciais de uma desaceleração política
e econômica, e confirmaram a escolha pela Itema como o fornecedor para teares de alta velocidade,
inovadores de pinca e jato de ar.
China este ano continua sendo um presente. Registramos pedidos de nível recorde e devemos responder
rapidamente, aumentando nossa produção para lidar melhor com o aumento resultado da demanda,
tanto das fabricas chinesas quanto da Ásia-Pacífico em geral, incluindo o Japão.
Nossas vendas no mercado indiano, especialmente no setor de jato de ar, apresentaram resultados
fortes e encorajadores, consolidando esse mercado para a Itema como um terreno fértil para a adoção
rápida de nossa inovadora tecnologia de jato de ar.
O toque “Made in Italy” das tecelagens italianas, bem como a escolha estratégica de algumas fabricas
europeias em geral para se concentrar em aplicações premium e de alta qualidade - tecidos de designer
para moda e estofados, bem como aplicações técnicas de nicho, provaram prover frutos e levaram a
um retorno lento mas consistente na fabricação de texteis no mercado doméstico europeu. A Itema é
a escolha número 1 para as fabricas italianas, espanholas e portuguesas quando se trata de fornecer
a máquina certa para esses mercados altamente exigentes e também estamos ganhando terreno em
outros países europeus. (veja o Testemunho de excelência da edição - testemunho de video de Albini)
Por último, mas não menos importante, e talvez isso possa vir a ser uma surpresa, o Irã tem sido outro
mercado muito forte para a Itema no ano passado e deverá continuar a crescer nos próximos meses e anos.
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Olhando para 2018, estou muito otimista em relação às perspectivas de negócios e ansioso para
o desenvolvimento de mercados prioritários como o Paquistão e o Bangladesh, onde a Itema está
investindo tempo e recursos para se aproximar das fabricas. Nossa facilidade de treinamento e
facilidade para testes, ItemaCampus primeira classe, recentemente inaugurada em Lahore (ver história)
e iniciativas similares a serem seguidas no próximo ano (mais sobre isso a seguir, então fique atento),
sem dúvida, ajudará a reduzir a distancia, e levar para perto o topo tecnologia, inovação e dedicação faz
a marca Itema se tornar conhecida e apreciada em todo o mundo. Em nosso caso, estanmos confiantes
em nossa maquina de tecer A9500 a jato de ar (leia a história de características aqui) que depois de
ter provado plenamente suas capacidades, passará agora em 2018, participar ainda mais de perto os
passos de todas os pedidos a repercussao gerada este ano foi gratificante.
O melhor ainda está por vir quando se trata de inovações da marca Itema, falaremos mais sobre isso
nas próximas edições da Red Dot News.
Obrigado mais uma vez e feliz leitura.
Christian Straubhaar, Itema’s Group Sales & Marketing Director
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“CANTO” DE TECNOLOGIA

ITEMA JATO DE AR A9500 - MUITO MAIS DO QUE APENAS UMA
MÁQUINA DE TECER EXTRAORDINÁRIA
Quando pensar em tecnologia de inserção de trama a jato de ar, a primeira coisa que vem à mente é a
maior velocidade de produção possível. No entanto, os especialistas em jato de ar, que lêem esta frase
indicam imediatamente que os principais fatores críticos ao escolher tecer com tecnologia a jato de ar
é o consumo de energia - o que é inevitavelmente maior em comparação com outras tecnologias de
inserção de trama devido à instalação do compressor de ar - e a versatilidade têxtil limitada.
A Itema é tradicionalmente conhecida por colocar a melhor experiência e conhecimento têxtil em suas
máquinas de tecer, com a uniao das marcas historicas e incomparáveis que hoje compõem a empresa
italiana: Somet, Sulzer Textil (Sultex) e Vamatex.
A este respeito, vale a pena lembrar que não só a Itema mantém o registro da primeira máquina de tecer
a pinças introduzida no mercado (pela Somet em 1967), mas tambem a tecnologia a jato de ar, temos
a honra de ter desenvolvido, como o conhecemos, projetado e implementado em 1971 pela Sulzer em
cooperação com os principais produtores dessa tecnologia.
A partir desta forte herança, resulta a incomparável atenção prestada pela Itema ao desempenho têxtil
de suas máquinas de tecer. No final do dia, a tarefa principal de uma máquina de tecer é produzir tecido,
que deve ser perfeito para atender aos exigentes requisitos dos clientes finais. A Itema sabe muito
bem e trabalha amplamente para fornecer aos seus clientes máquinas capazes de tecer tecidos de
qualidade superior, nascidas para superar com sucesso os testes de qualidade mais rigorosos.
É o caso das máquinas de tecer a jato de ar Itema que combinam as características desta tecnologia, com
a capacidade menos comum e ainda incomparável para tecer tecidos de alta qualidade e sofisticados.
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Características únicas e inovadoras possibilitam ao tecedor expandir a gama de ias, aumentando a
versatilidade da máquina. Falando sobre a singularidade, a geometria de cala Itema, amplamente
reconhecida na indústria como a melhor da classe, fornece um curso de batida otimizado, ideal para
tecer a mais ampla gama de tecidos, com uma perfeita qualidade de tecido.
No lado da inovação, o clipe patenteado BLC - Brush
Lycra da Itema fornece o melhor dempenho na
tecelagem com fios de trama elásticos. Graças ao bocal
BLC, a trama é mantida sem peças móveis para garantir
uma qualidade e confiabilidade de tecido superior. O
dispositivo é simples e engenhoso: o BLC é fixado na
tubeira principal, realizando a valiosa tarefa de manter
o fio de trama elástico, evitando defeitos devido ao fluxo
contínuo de ar. Eliminando a necessidade de ajustes
manuais exigidos por grampos e válvulas, o BLC também
oferece facilidade ao usuário incomparável. À medida
que os fios elásticos são cada vez mais utilizados no
vestuário, o BLC hoje faz toda a diferença.
Tendo em conta o tópico delicado, mas fundamental, de consumo de energia, as máquinas de tecer a
jato de ar Itema são, de longe, as mais inovadoras nesta area.
O principal protagonista da redução do consumo de energia é o I-Reed® patenteado, uma referência
real para a indústria, que reduz significativamente o consumo de ar, garantindo uma inserção de trama
mais eficiente. A nova forma do túnel no pente e a nova posição das estafetas otimizam o fluxo de ar
no canal do pente para uma inserção com mais eficiência. A economia também é devida à redução da
pressão da estafeta com furo único, que, ao mesmo tempo, reduz consideravelmente a necessidade
de manutenção da máquina.
Economia de custos e qualidade de tecido superior
são as palavras-chaves: sao novidades disponíveis
nas máquinas a jato de ar Itema: os bicos auxiliares
duplos, que garantem uma distribuição perfeita da
força para inserir a trama usando a menor pressão
do ar, levando a múltiplos benefícios: redução do
esforço do fio, permitindo a qualidade superior do
tecido e a possibilidade de tecer com menor pressão,
garantindo economia de energia.
Itema com a serie A9500, desde o lançamento no
mercado em 2011, representa a máquina de tecer
a jato de ar mais inovadora disponível, hoje
garantindo às tecelagens, valiosa oportunidade
de tecer não só mais rápido, mas também com
uma melhor qualidade de tecido e de forma mais
inteligente com as melhores economias de custos.
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EVENTOS
Clientes e convidados especiais tiveram a oportunidade de
conhecer, ver e experimentar diretamente as máquinas de tecer de
última geração em funcionamento durante eventos especiais. Aqui
abaixo um vista de eventos realizados no último trimestre, bem
como os destaques do que ainda está por vir antes do final do ano.

TechTextil India
13-15 de Setembro de 2017 · Cobertura da mídia
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Itema Switzerland Open House, Zuchwil
16 de Setembro de 2017 · vídeo

ItemaCampus Lahore Grand Opening
4 de Outubro de 2017 · Tecnologia: A9500p e R9500p
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Itema Golden Jubilee Party - Somet 50 Year Anniversary, Colzate HQ
14 de Outubro de 2017 · Comunicado de imprensa e vídeo

Itema Innovation Roadshow & University Day, Vietnam
26-28 de Outubro de 2017
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Itema Innovation Roadshow, South Korea
21 e 28 de Outubro de 2017

Itema Innovation Roadshow - AITEX, Spain
24 de Outubro de 2017 · Tecnologia: R9500
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Itema Innovation Roadshow, Dhaka
11 de Novembro de 2017

Itema Innovation Roadshow, Cairo
21 de Novembro de 2017
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Itema Open House and Golden Jubilee, Shanghai
28-29 de Novembro de 2017

ITMACH, Ahmedabad, India
7-10 de Dezembro de 2017

Itema Innovation Roadshow, Iran
13 de Dezembro de 2017
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INVESTIMENTO DA COMPANHIA

ITEMA CAMPUS LAHORE
Em 4 de outubro de 2017, a Itema abriu as portas de nosso novo centro de treinamento de última
geração - ItemaCampus - em Lahore, no Paquistão.
Durante a cerimônia da Grande Abertura, na qual participaram mais de 100 representantes da elite
da indústria têxtil do Paquistão, juntamente com Celebridades de alto nível, a Itema em estreita
colaboração com a Noon International - o único e exclusivo agente de vendas e pós-vendas da Itema
no Paquistão - inaugurou o ItemaCampus, juntamente com a inovadora tecnologia de jato de ar e
pinca instaladas no Campus, para o benefício da crescente base de Clientes, bem como estudantes
e interessados.
Na presença dos Visitantes principais, o Sr. Aamir Fayyaz Sheikh, presidente da All-Pakistan
Textile Mills Association e CEO da Kohinoor Mills e Sua Excelência o Embaixador da Itália
no Paquistão, o Sr. Stefano Pontecorvo, os delegados da Itema Group HQ, incluindo o Diretor de
vendas e de Marketing, Christian Straubhaar, Franco Brambilla, Chefe de Vendas responsável pelo
Paquistão, juntamente com a equipe de vendas da Itema e Noon, pessoal de pós-venda e marketing
apresentaram as últimas tendências do mercado, as características inovadoras e únicas da tecnologia
Itema, bem como os teares, que eram as verdadeiras estrelas da cerimônia de abertura, provocando
uma grande curiosidade entre os proprietários e a administradores.
O Sr. Christian Straubhaar, Diretor de Vendas e Marketing do grupo Itema, disse na cerimônia de abertura:
“Estamos comemorando um novo marco para a nossa empresa no Paquistão, um dos mercados mais
importantes estrategicamente para a Itema e um país com forte potencial de crescimento. O conceito
do Campus é trazer a Itema para o Paquistão porque acreditamos que uma presença física em um
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país é essencial para criar um ambiente dinâmico e positivo para as empresas. Queremos aproximar a
Itema dos nossos clientes e o centro de treinamento do ItemaCampus representa o forte compromisso
com a indústria têxtil paquistanesa, estamos prontos para servir com as nossas melhores máquinas de
tecer, inovadoras, para permitir que as tecelagens paquistaneses produzam tecidos de alta qualidade e
alcançar o máximo de sucesso no mercado mundial.
“Estamos muito orgulhosos de lançar o nosso novo centro de treinamento, seguindo os passos do
ItemaCampus original na Itália, inaugurado em 2015. Queremos que todos os nossos clientes se sintam
bem-vindos e experimentem de primeira mão a proeza e a superioridade tecnológica das maquinas de tecer
Itema, em um espaço aberto e moderno com uma sensação de ‘Escola’ ”, acrescentou Mr. Straubhaar.

Mais perto dos clientes
“Não importa o quão fácil de usar e intuitivo nossa maquina de tecer de última geração da Itema seja,
o treinamento continua sendo um elemento-chave quando se trata de aproveitar ao máximo seus
teares”, continuou o Sr. Straubhaar. “É por isso que a Itema encoraja fortemente os clientes a tirar o
máximo proveito desta facilidade e programar cursos de treinamento dedicados para pessoal chave da
tecelagem em nossas novas instalações, totalmente funcionais e ergonômicas, ItemaCampus.
Treinamentos práticos para os últimos teares da série Itema Rapier R9500 e Airjet A9500, bem como
projetil P7300HP V8 e os teares R9500terry, atualmente ocorrem em vários locais da Itema em todo o
mundo, incluindo o ItemaCampus original na sede corporativa em Colzate, Itália, bem como em vários
centros de treinamento globalmente, incluindo os seguintes locais:
• Wollerau, Switzerland
• Shanghai, China
• Coimbatore, India
• Ibaraki, Japan
• Spartanburg, USA.
Com a inauguracao do primeiro ItemaCampus em Lahore, no Paquistão, cursos de treinamento
selecionados, agora serão oferecidos localmente, com base no interesse do Cliente. Por último, mas não
menos importante, além de treinar nos locais acima, a Itema oferece cursos de treinamento profissional
para operadores e pessoal de manutenção diretamente nas plantas, para máxima comodidade e eficiência.
Os clientes podem, em breve, verificar on-line através do site Itema quais cursos são oferecidos em
qual localização do ItemaCampus em todo o mundo e solicitar adesão a um curso específico. Mais
informações sobre o portal de registro on-line do ItemaCampus seguirão na próxima edição do Itema
Red Dot News. Acompanhe este espaço!
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DIARIO DE WEAVING EXCELLENCE
Conheça o Embaixador da Marca, Sr. Silvio Albini,
Membro do Conselho do Grupo Albini e Presidente da
Cotonificio Albini.
Quando se trata de camisaria de luxo, Albini certamente está no topo do
prestígio, produzindo alguns dos tecidos para camisaria mais sofisticados e
de primeira qualidade do mundo, com uma abordagem totalmente integrada,
orientada para a inovação e centrada na qualidade. Não é de admirar que
Albini, um verdadeiro fornecedor de inovação e excelência, tenha confiado
a tecelagem dos complexos desenhos dos tecidos com os fios mais finos
ou especiais e com as estruturas mais complexas, exclusivamente para a
tecnologia Itema.
Quando apenas o melhor fará.
O Grupo Albini, com oito plantas, incluindo quatro tecelagens e mais de 1.300 funcionários, é o maior
fabricante europeu de tecidos exclusivos de alta qualidade e todas as suas máquinas de tecer são, nas
palavras de Silvio Albini, “100% Itema”.
“A Itema orgulha-se de ter uma parceria de longa data como a Albini, que é um dos nossos clientes mais
antigos e leais. Itema e Albini trabalharam de perto para desenvolver e aperfeiçoar a maquina de tecer
a pinca R9500, o que garante à Albini a máxima versatilidade e flexibilidade necessárias para tecer
seus exclusivos tecidos para camisaria de alta gama.
Cuidadosamente selecionados e em alguns casos, cultivando diretamente matérias-primas, como
algodao Giza 45 (também conhecido como a “Rainha” de todos os algodões egípcios), pesquisar e
desenvolver continuamente fios com titulos superfinos e até 20.000 diferentes padroes de tecidos
por ano, Albini aplica excelência, inovação e paixão em cada etapa de seu processo de produção. A
tecelagem não é uma exceção - na verdade, as quatro tecelagens da Albini estão totalmente equipadas
com os teares mais modernos oferecidos pela Itema, que pode lidar com os fios mais finos e especiais,
mesmo com as estruturas mais complexas. Nas palavras de Silvio Albini, as fábricas de tecer da Albini
são “100% Itema”.
Conheça o Embaixador da Marca Albini Group
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A excelência é uma questão de paixão. É o que você obtém quando faz
coisas não apenas bem, mas muito bem. Com orgulho, apresentamos
uma seleção de 10 clientes, dentre os nossos clientes asiáticos
do Pacífico, produzindo uma vasta gama de tecidos sofisticados e
complexos nas máquinas Itema.
http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence-made-asia-pacific-en/
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CONTEÚDO INTEGRAL
Valorizamos sua opinião. Nos de alguns minutos para deixar seus comentários sobre a Itema - nossos
produtos, nossas vendas, serviços e nossos eventos. Isso nos ajudará a atendê-lo ainda melhor no
futuro. Agradeço antecipadamente o seu tempo e colaboração.
https://www.surveymonkey.com/r/Itema_RedDotNews2017?lang=pt
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