
Com US$ 1.000,
Ed Kaplan, 26,
e Gerhard “Gary” Cless, 
28, fundam a Data 
Specialties, Inc. (DSI), 
hoje conhecida como 
Zebra Technologies

1969

1992
Zebra ganha 
reconhecimento
no setor com seu
primeiro modelo de 
impressora industrial
de etiquetas com
códigos de barras feita 
inteiramente de plástico

Ed Kaplan anuncia sua 
aposentadoria após 
quatro décadas
de liderança

2006

2014
Zebra se torna
o fornecedor oficial de 
soluções de rastreamento
de jogadores em campo
da NFL

Zebra conclui
a aquisição da
divisão Enterprise
da Motorola Solutions

Zebra lança sua 
plataforma Savanna 
para aplicativos 
orientados a dados

Zebra supera pela 
primeira vez
US$ 1 bilhão em 
vendas trimestrais

2017

1989
Zebra se posiciona
na vanguarda do 
campo de impressão 
por transferência 
térmica

2008
Zebra lança
o primeiro 
modelo móvel de 
impressoras RFID 
do setor

1976
Kaplan e Cless registram 
sua primeira patente: 
uma inovação que 
protege um recurso 
mecânico do triturador 
de fitas de papel

Zebra adquire a
Xplore Technologies

Zebra registra um 
recorde de vendas
de US$ 4,22 bilhões

2018

1982
Zebra lança
sua primeira 
impressora
de etiquetas
com códigos
de barras

2016
Lançamento no mercado 
do computador móvel 
corporativo TC8000,
um marco de inovação
em tecnologia para 
armazéns

1998
Zebra se funde com
a Eltron International,
um fornecedor de 
impressoras desktop
e impressoras de 
cartões de identificação 
com foto

2013
Zebra adquire
a Hart Systems,
uma empresa líder
no fornecimento de 
soluções físicas
de gerenciamento
de inventário
na nuvem

2000
Zebra adquire a 
Comtec Information 
Systems, uma empresa 
líder no fornecimento 
de impressoras móveis 
sem fio

2019

NA VANGUARDA DA INOVAÇÃO 

50 ANOS
CELEBRAMOS 

Desde 1969, a Zebra
é pioneira em soluções 
para a linha de frente
das empresas, 
oferecendo maior 
autonomia às equipes
de atendimento por meio 
de seu comprometimento 
com a inovação
e abrindo o caminho
para que clientes e 
parceiros se tornem 
empresas inteligentes.

2007
Anders Gustafsson
se torna o segundo 
CEO na história
da empresa

Zebra atinge o marco 
de meio século
de operação

Zebra conclui
a aquisição da
Temptime Corporation


