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Top Seeds Lab apresenta as cinco cha-
ves para lançar com sucesso um plano
de negócios e obter o financiamento ne-

cessário, numa altura em que as empresas ne-
cessitam de formas alternativas de capitali-
zação e de tornar os seus projetos de viáveis
em "investíveis".
� Defina um modelo de negócio viável e

"investível": a viabilidade do plano de negócio
é fundamental para que este possa ser execu-
tado, apresentando o negócio como meio de
criação de riqueza e emprego, com potencial
no mercado global, com rentabilidade para o
investidor e com riscos mínimos num curto es-
paço de tempo.
� Acredite no seu negócio e capitalize-o da

melhor forma que conseguir: uma chave para
atrair investidores é dotar a sua empresa de
um capital social próprio que indique que você
é o primeiro a acreditar na viabilidade da
proposta e na sua rentabilidade.
� Procure formas alternativas de financia-

mento: empreender, nos dias que correm, re-
quer a habilidade de procurar fontes de finan-
ciamento diferentes das tradicionais. No caso
das empresas espanholas, apenas cerca de
20 por cento do seu financiamento provém de

entidades não bancárias. Na Alemanha, o pe-
so da contribuição bancária comparativamente
ao capital alternativo é semelhante, enquanto
que no Reino Unido e nos EUA a situação é
inversa à espanhola: o financiamento alternati-
vo, realizado por fundos de investimento, busi-
ness angels e empresas familiares, correspon-
de a cerca de 70 por cento do capital que cir-
cula nas empresas. 
� Analise formas de inovar e como apre-

sentar as suas ideias ao mercado: faça-o de
forma eficaz e plausível, que demonstre que o
mercado a que se dirige tem o potencial ne-
cessário para aceitar a sua inovação.
� Adicione elementos de internacionali-

zação para atrair investimento estrangeiro: o
ecossistema espanhol de investidores priva-
dos está bem nutrido para cobrir as primeiras
rondas de financiamento de start-ups, mas
regista-se uma significativa lacuna quando se
procuram fundos para uma segunda volta.
Dotar o seu projeto de alcance internacional
poderá ajudá-lo a obter os apoios iniciais e a
captar a atenção de investidores estrangeiros
que apoiem a sua empresa quando se estiver
a preparar para apostar no crescimento
internacional. 

KBA avança para a recuperação financeira
Números preliminares referentes ao ano fiscal de 2012 mostram que as

vendas da KBA subiram 10 por cento, totalizando quase 1,3 biliões de eu-
ros. A empresa obteve um lucro operacional positivo de mais de 30
milhões de euros, mais do que o triplo do registado em 2011. O aumento
da procura de impressoras offset planas resultou em um crescimento con-
siderável de novas encomendas. A empresa tem tomado medidas para
reduzir custos e aumentar a eficiência. No final de fevereiro,  deu mais um
passo rumo à sua recuperação financeira, ao ampliar suas linhas de cré-
dito junto a bancos alemães até o final de 2015. As linhas de crédito tota-
lizam 100 milhões de euros e servem para uso de caixa e garantias

HP EMEA amplia Centro
para clientes de Artes

Gráficas
Por ocasião da celebração do quinto aniversário do

seu centro de demonstração e de formação de
soluções gráficas, a HP ampliou as instalações, onde
colocou as mais recentes soluções de impressão da
marca. 

O Centro para Clientes de Artes Gráficas da HP
para a EMEA, localizado em Sant Cugat del Vallés
(Barcelona), conta com cerca de 4.000 m2 destinados
a mostrar os equipamentos da empresa nas gamas
da HP Indigo, Designjet, Scitex e IHPS e as respetivas
aplicações. Conta ainda com um espaço de formação
para profissionais do sector. Dirigido à promoção de
seminários e de demonstrações, o centro destina-se
a receber clientes, revendedores, distribuidores,
funcionários e jornalistas. Em 2012 organizou mais
de mil demonstrações e foi palco de 60 eventos.

Breves

ARTEC reúne estudantes e profissionais
das artes gráficas
�De 17 a 19 de abril decorre a 23.ª edição do ARTEC Simpósio de Design
e Artes Gráficas, um evento organizado pelos alunos finalistas do curso de
Design e Tecnologia das Artes Gráficas do Instituto Politécnico de Tomar.
Sob o tema "Génese", alusivo “à origem do ato criativo como força motriz do
design”, o programa inclui nomes como Conceição Barbosa, Carlos Monteiro,
Ricardo Mealha, Francisco Providência, Gonçalo Morais Leitão e Vasco
Durão, entre outros profissionais e especialistas do sector. Para além das
conferências, o evento conta ainda com exposições, workshops e uma
Mostra de Curtas-Metragens. O ARTEC pretende colocar em debate e
análise diversas áreas da indústria gráfica, nomeadamente design, produção
gráfica, tecnologia, fotografia, ilustração, multimédia, marketing,
empreendedorismo, publicidade e comunicação.

Portugal Print divulga resultados
� Segundo dados divulgados pela Profair, a entidade organizadora da
Portugal Print, a segunda edição do certame contou com 42 empresas
expositoras e 6.213 visitantes. De 14 a 16 de março, a Exponor, no Porto
recebeu profissionais da indústria gráfica de diversos segmentos,
nomeadamente Artes Gráficas (35 por cento), Têxtil Profissional (28 por
cento), Rotulagem e Publicidade Exterior (20 por cento), Serigrafia (9 por
cento) Fotografia e Indústria Audiovisual (5 por cento), Grandes Contas (2 por
cento) e Escolas Profissionais e Ensino Superior (1 por cento).

Heidelberg regista lucro operacional
� Segundo os resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre do ano
fiscal 2012-2013, o lucro operacional da Heidelberg totalizou 25 milhões de
euros, o montante mais alto desde 2007-2008. O resultado positivo deveu-se,
em grande parte, ao departamento de serviços, que teve ganhos de 21
milhões de euros. No entanto, a empresa divulgou que ainda não está segura
de vir a cumprir a sua meta para este ano fiscal. 

Resultados da Adobe superam
expectativas
� A Adobe Systems registou resultados trimestrais acima das estimativas
de analistas, após a receita de assinaturas ter duplicado.  As ações da
empresa disparavam 7 por cento no after market. A Adobe tem vindo a
alterar o seu modelo de negócios para um serviço com assinatura baseada
na web, chamado Creative Cloud.
O Creative Cloud permite que um cliente utilize o conteúdo do pacote de
programa Creative Suite remotamente, com base numa assinatura. O pacote
inclui os populares Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash e Dreamweaver.
Segundo anunciou a empresa, o Creative Cloud superou 500 mil membros
individuais pagos, e as filiações gratuitas e de testes ultrapassaram os dois
milhões de utilizadores.

Domtar adquire parte da Xerox
A Domtar, uma das maiores fabricantes e distribuidoras de papel da América
do Norte, assinou, no final de março, um acordo para adquirir a unidade de
papel e produtos de média impressa da Xerox nos EUA e no Canadá.
Embora a Xerox não fabrique papel, é fornecedora de papéis com e sem
revestimento e de grande formato, negócio que passará a fazer parte do
segmento de papel e celulose da Domtar. Espera-se que a transação seja
concluída no segundo trimestre de 2013, após aprovação pelas autoridades
responsáveis. 

Canon abandona
participação na Ipex

2014
A Canon anunciou, em março, que

não irá participar na Ipex 2014. A  fa-
bricante seria a segunda maior expo-
sitora da feira, atrás da Konica Minol-
ta, tendo reservado um espaço de
cerca de 2 mil metros quadrados.
David Preskett, diretor de impressão
profissional da Canon Europa, que
assumia o cargo de presidente da
Ipex 2014, resignou no mesmo dia
em que a empresa fez o anúncio. A
Canon junta-se assim a outras gigan-
tes do meio gráfico que também
anunciaram sua desistência da feira,
como a Heidelberg, HP, Xerox, Lan-
da, Kodak, Agfa e a Roland DG.

ExpoPRINT
16, 17 e 18 Outubro 2013Reserve seu espaço

ExpoenvíenExpoenvíen
16, 17 e 18 Outubro 2013

Reserve seu espaço
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formação dos alunos, em equipamentos
que não possuímos.

Qualquer escola que se pretenda atuali-
zada a nível da formação em artes gráficas
tem que promover uma forte ligação com
as empresas em seu redor. Só através de-
las poderá facilitar aos seus alunos o con-
tacto com a multiplicidade de tecnologias
sector e de know-how atualizado. Por ou-
tro lado, devido ao facto de vários dos nos-
sos docentes serem também profissionais
das artes gráficas, nomeadamente pré-im-
pressores, impressores e gestores de pro-
dução gráfica, possibilita a necessária
atualidade de conhecimentos que é trans-
mitida aos alunos.

Embora nos últimos anos se verifique
uma menor tendência neste sentido, a
área da formação sempre foi muito critica-
da por muitos empresários gráficos, se-
gundo os quais os profissionais, nomeada-
mente os designers, "não entendem nada"
sobre como o trabalho se aplica em termos
práticos. Qual a sua opinião sobre esta
matéria?

É sabido que muitas das escolas que
formam designers acabam por menospre-
zar a importância da componente técnica
na formação dos futuros profissionais cria-
tivos. Basta olhar para a estrutura da maio-
ria dos cursos para se nos afigurar óbvia
essa realidade. Não é por isso de surpre-
ender que possam, paradoxalmente, licen-
ciar designers que não sabem sequer pre-
parar artes finais ou, no limite, nem sequer
sabem a diferença entre uma imagem em
CMYK e RGB ou qual a resolução que es-
ta necessita para impressão, uma situação
que já se me deparou em ex-alunos de al-
gumas escolas de design até com renome. 

A atual pressão que a A3ES (Agência
de Avaliação e Acreditação do Ensino Su-
perior) coloca sobre a qualificação acadé-
mica do corpo docente afeto ao ensino su-
perior, sobretudo do subsistema univer-
sitário, e da sua dedicação integral à esco-
la, tenderá a promover o afastamento dos
docentes do mercado de trabalho. Como
se pode esperar que um docente tenha
conhecimentos atualizados sobre a área
profissional que ensina se não a exercer?
O subsistema politécnico, ao qual o ISEC
pertence, tem a vantagem, ao contrário do
universitário, de poder integrar nos seus
quadros docentes a quem seja reconheci-
do a qualidade de Especialistas - um título
que, para efeitos dos rácios da A3ES equi-
vale ao de um doutorado mas que se ade-
qua para os docentes que têm um recon-
hecido mérito na sua área profissional.

É por isso minha convicção que a ba-
rreira entre o que a escola ensina e o que
o mercado de trabalho precisa, nomeada-
mente em áreas tecnológicas como as ar-
tes gráficas, será certamente menor em
cursos pertencentes a escolas do subsis-
tema politécnico, como o ISEC.

Embora menos, ainda hoje se verifica
alguma "tensão" entre alguns designers e
impressores em termos do trabalho final.
Como pensa que se poderia melhorar esta
relação gráfico/designer?

Creio que a questão nunca se conse-
guirá erradicar em definitivo. De um lado
temos profissionais habituados a dar pri-
mazia às ideias e que acham, portanto,
que as condicionantes técnicas são uma
limitação à sua expressão, e do outro
temos profissionais que sabem como ope-
rar bem com os sistemas que existem e se
veem confrontados com o indivíduo "cha-
to" que quer fazer o que não se pode, ou
às vezes é mais difícil.

Quando o designer encontra o produtor
gráfico que tem o grau de paciência, curio-
sidade e conhecimento certo, cria-se uma
predisposição positiva para o surgimento
de trabalhos gráficos de excelência. Há
felizmente em Portugal umas poucas
empresas que tiveram a clarividência de
perceber que a sua razão de existir estará

cada vez mais ligada à capacidade de aju-
dar o designer a conseguir chegar aos re-
sultados especiais. Só isto os diferenciará
e tornará a relação mutuamente lucrativa.

Por outro lado, existem também "pseu-
do-designers" que acham que as objeções
dos impressores são sempre falta de boa
vontade, e que tudo o que idealizam pode
ser executado. A esses eu não antevejo
grande futuro profissional pois os limites
da matéria e da tecnologia, para além dos
económicos, existirão sempre e temos de
estar conscientes deles para conseguir-
mos desenvolver o nosso trabalho.

Que análise faz sobre a situação do de-
sign em Portugal? 

Em Portugal há diversos designers de
altíssimo nível: Henrique Cayate, José
Brandão, Carlos Rocha, para mencionar
apenas três nomes de designers consa-
grados que estão vivos e exercem ainda
atividade profissional. Mas há também
uma geração de jovens designers, e quan-
do digo jovem penso em menos de 40
anos, para me poder ainda eu próprio
autointitular de jovem, que têm vindo a de-

monstrar ser capaz de atuar ao mais alto
nível. Talvez nessa geração o Fernando
Brízio, designer industrial, seja quem tem
sido responsável pela projeção internacio-
nal de Portugal. 

Temos ainda uma miríade de excelen-
tes profissionais que diariamente trabal-
ham de modo anónimo para que a qualida-
de de vida que nos rodeia seja possível,
das pessoas que paginam os jornais que
lemos, aos que definem a interface dos si-
tes que navegamos, das que pensam na
sinalética que nos orienta ou nos equipa-
mentos que usamos no dia a dia. Tenho o
enorme prazer de trabalhar no ISEC com
alguns dos melhores designers que con-
heci ao longo da minha vida. 

Como em todas as áreas, os melhores
alunos-designers farão o seu rumo no mer-
cado de trabalho. Os menos empenhados,
dedicados e trabalhadores ficarão pelo
caminho. Os outros vão singrar. Não acre-
dito no talento sem dedicação e esforço,
pelo que "os inspirados" diz-me a expe-

riência que estão sempre condenados a
irem desenvolver outra atividade. O que
não tem nada de mal ou de menos meritó-
rio. Pode até ajudar a um maior reconheci-
mento social da profissão e a um esclare-
cimento da atividade.

Quais as maiores dificuldades que os
profissionais do design enfrentam em Por-
tugal? 

À cabeça das dificuldades para o  desig-
ner eu colocaria a falta de reconhecimento
e de compreensão pela atividade se exer-
ce. Durante os anos que trabalhei em Itália
apercebi-me de que qualquer indivíduo, do
porteiro do bar ao empresário, sabia o que
um designer fazia. Em Portugal, a maioria
das pessoas pensa que um designer é um
desenhador que gosta de definir o que faz
através de um pretensioso e obscuro
estrangeirismo, ou alguém que torna mais
bonitas as coisas que vemos, usamos ou
vestimos.

Quando o cidadão comum perceber o
que um designer faz, deixará de achar
sentido nas frases "cartaz com design" ou
"móvel de design". E perceberá que elas

fazem tanto sentido quanto dizer que
"aquela ponte é de engenharia" ou "esta
casa tem arquitetura"!? 

Na sua opinião o que faz falta para que
esta área evolua mais e seja mais procura-
da? 

Que se comece logo ao nível do ensino
secundário (ou até antes) a ensinar às
crianças o que um designer pode fazer pe-
lo mundo. 

Qual a sua opinião sobre a situação da
indústria gráfica em Portugal?

A situação que se vive é um reflexo da
nossa cultura industrial. Uma cultura onde
a maioria das empresas nasceram, vive-
ram, e algumas morreram, sem estratégia!
Este é um país com um sobredimensiona-
mento de empresas gráficas e com empre-
sas que, sendo vizinhas, não cooperam.
Em consequência disto, assistimos a em-
presas que adquiriram autonomamente
equipamentos de elevadíssimo custo que
agora estão com dificuldade em amortizar. 

Por outro lado vemos algumas empre-
sas grandes a prosperar com o trabalho
que herdam daquelas que vão fechando. E
vemos também áreas de negócio que
estão, em contraciclo, em crescimento. O
web-to-print e a área da embalagem são
dois exemplos.

Que recomendações faz aos empresá-
rios gráficos? 

Essa é também a orientação defendida
por um dos maiores consultores da indús-
tria gráfica, Ricard Casals, que já em 2010
recomendava, por ocasião de uma sua
vinda a convite da CIDAG (Conferência In-
ternacional em Design e Artes Gráficas),
que as empresas gráficas portuguesas de-
veriam começar a integrar designers nos
seus quadros. Não creio que esse repto
tenha feito suficiente eco no seio dos em-
presários. O que é uma pena, porque
talvez agora algumas das empresas não
estivessem em tão maus lençóis. 

Para além de subscrever a inteligência
de uma empresa gráfica deixar de ser ape-
nas a executora de projetos de outrem
para passar a ser a definidora, e também
executora, de projetos próprios, eu acho
que os empresários gráficos têm de se
conseguir diferenciar e de perceber que
acabou o tempo em que se ganhavam  tra-
balhos de milhões de euros com tiragens
megalómanas. A realidade hoje em dia é
diversa, com um país em recessão e com
uma realidade que tem determinado o
abandono ou diminuição dos produtos
impressos tradicionais. E não creio que a
estratégia passe aqui por uma luta pelos
preços em que todos sairiam perdedores.
É preciso definir um nicho de negócio em
que se ofereça um produto diferenciado!
Conseguido isto, tem-se mercado e é-se
certamente bem sucedido. 

"Quando o designer
encontra o produtor

gráfico que tem o grau de
paciência, curiosidade e

conhecimento certo,
cria-se uma predisposição

positiva para o
surgimento de trabalhos
gráficos de excelência"

Há quanto tempo está na Escola de De-
sign, Comunicação e Artes do ISEC? 

I
niciei a minha colaboração com o
ISEC em março de 2005, para lecio-
nar na disciplina de Design de Emba-
lagem. Mais tarde comecei também a

lecionar as disciplinas de Introdução ao De-
sign Gráfico e de Desenho Técnico. Há cer-
ca de quatro anos fiquei ainda responsável
pela coordenação da Licenciatura em De-
sign e Produção Gráfica. Em setembro de
2009 fui convidado para subdiretor da Es-
cola de Design e Artes Gráficas do ISEC e,
a partir de outubro de 2011, passei a ocu-
par-me da direção da escola, que mudou
também de nome, passando a designar-se
de ESCALAD (Escola de Design, Comuni-
cação e Artes).

A escola tem promovido um crescimento
sustentado no curso de primeiro ciclo, pro-
curando adequá-lo à realidade social e in-
dustrial envolvente. Esta estratégia tem
possibilitado, apesar das naturais osci-
lações de mercado e de contexto macroe-
conómico, um crescimento progressivo do
número de alunos do curso. Recordo-me
que a turma a que eu dava aulas, quando
cheguei ao ISEC, era constituída por ape-
nas 6 alunos. Hoje, só no último ano do cur-
so, temos praticamente o quíntuplo dos
alunos inscritos.

Que evoluções tem verificado nos últi-
mos anos?

A evolução da "componente humana",
no que concerne o corpo docente tem-se
traduzido num significativo aumento do nú-
mero de docentes em investigação.
Observo uma tendência progressiva à
profissionalização da função docente no
ensino superior. No meu tempo de aluno
de licenciatura o mais comum era termos
docentes que acumulavam a atividade
profissional com a docência, o que tinha
alguns reflexos, em alguns casos até na
falta de assiduidade dos docentes às au-
las. Hoje em dia, assistimos a um número
cada vez maior de docentes/investigado-
res exclusivamente ligados à academia.
Apesar de esta dedicação dos docentes
acarretar inegáveis vantagens para a evo-
lução do conhecimento académico e para
o acompanhamento de proximidade com
os estudantes, também não é menos ver-
dade que poderá levar, em algumas áreas,

a um desfasamento perante a realidade do
mercado de trabalho. Esta fragilidade pare-
ce-me poder vir a ocorrer sobretudo no en-
sino universitário, pois o ensino politécnico
ainda tem uma aberta para tolerar a contra-
tação de docentes "especialistas", que não
seguem uma carreira académica "tradicio-
nal" mas antes uma atividade profissional.

A evolução da componente tecnológica,
em termos de equipamentos e processos,
assim como da realidade de consumo tem

sido avassaladora. O crescimento da im-
pressão digital, o web-to-print e a migração
de produtos impressos para uma existên-
cia maioritária em plataformas e suportes
virtuais (basta pensar nos jornais ou na fo-
tografia "caseira"), tem levado a grandes
revoluções no mercado, inclusive na estru-
tura dos cursos. Algo a que felizmente te-
mos estado atentos no ISEC e a respon-
der.

Considera que o sector das artes gráfi-
cas tem vindo a chamar, cada vez mais, a
atenção dos jovens?

Pelo contrário, verifico que o sector, por
via da sua menor pujança económica, tem
sentido um menor entusiasmo por parte
dos jovens. Isto passa-se, em parte, por-
que os jovens têm a expectativa de que a
obtenção de um qualquer diploma, por si
só, seja garantia de um bom emprego futu-
ro. Esse tempo acabou! O que não quer di-
zer que a formação não seja um investi-
mento sensato. E sobretudo a formação
em Licenciaturas e Mestrados, que hoje
em dia se fazem no mesmo tempo que an-
tes se fazia uma licenciatura. Entendo que
a formação de primeiro ciclo deve ser
abrangente. Esse é o motivo pelo qual a li-
cenciatura que temos não é apenas em ar-
tes gráficas mas sim em Design e Pro-
dução Gráfica, entendida no sentido lato
como aquilo que abrange o produto im-
presso mas também a publicação digital.
Os nossos licenciados têm duas saídas
profissionais bem distintas e estão, como

poucos, aptos a estabelecer o diálogo pro-
veitoso entre a área criativa e a tecnológi-
ca que, tantas vezes, vemos dialogarem
mal. 

O facto de a maioria dos clientes pedir
outputs dos trabalhos para diversas plata-
formas e suportes, a par do crescimento
do web-to-print irá fazer com que no futuro
o profissional responsável pela área do
pré-media seja altamente valorizado! É por
isso uma área em que vale muito a pena
investir, e os nossos alunos estão no pe-
lotão da frente para responder com com-
petência a esse desafio.

Como classifica a qualidade do ensino
na área de artes gráficas, em Portugal?

Penso que a qualidade existente é boa

mas que está, lamentavelmente, a diminuir
em termos de oferta. O facto de ser uma
área de ensino que implica elevados cus-
tos a nível de maquinaria e consumíveis
tem tornado difícil, para algumas escolas,
sustentar a existência destes cursos. O
ISEC é, ao nível do ensino superior, a úni-
ca escola de Lisboa a ter um curso que
prepara alunos com uma elevado grau de
conhecimento sobre a indústria gráfica.
Isto faz com que, naturalmente, tenhamos
no nosso campus uma Oficina Gráfica
equipada com equipamento de pré-im-
pressão, de impressão offset, serigrafia,

digital e algum equipamento
de acabamento

(corte e vinco).
Também

temos protoco-
los com em-
presas exter-

nas ao cam-
pus para comple-

mentar a 

Pedro Oliveira "Temos designers 
do mais alto nível"

Licenciado em Design de
Equipamento pela FBAUL
em 1988, Mestre em Design
pela Domus Academy de
Milão em 2000 e Doutorado
pela FAUTL em 2012, Pe-
dro Oliveira é docente do
ensino superior desde
2004, tendo lecionado
três anos na ESTAL e,
desde 2006, no ISEC
(www.isec.universi-
tas.pt). É atualmente o
diretor da Escola de
Design, Comunicação
e Artes do ISEC, bem
como o coordenador
da Licenciatura em De-
sign e Produção Gráfi-
ca e da Pós-Graduação
em Design de Embala-
gem. Desde 2012 que le-
ciona como docente convi-
dado no Mestrado em De-
sign de Interiores da
ESART - IPCB (www.ipcb.pt
/ ESART). 

É ainda colaborador do
Centro de Investigação em
Aquitectura, Urbanismo e Design
da FAUTL e do Centro de Estu-
dos e Investigação Aplicados do
ISEC, tendo como principais áreas
de investigação atuais o Design de
Embalagem e os Novos Materiais.

Diretor da Escola de Design, Comunição e Artes do ISEC, em Lisboa, professor e
investigador, Pedro Oliveira considera que a profissão de designer não é
devidamente reconhecida em Portugal. Em entrevista à La Prensa, Pedro Oliveira
defende que é hora de as empresas gráficas integrarem designers nos seus quadros
para sobreviverem num mercado que já não se alimenta de grandes tiragens mas sim
da oferta de produtos diferenciados.

"Qualquer escola que se pretenda atualizada,
a nível da formação em artes gráficas, tem

que promover uma forte ligação com as
empresas ao seu redor"
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1 . O produto impresso com
qualidade  profissional desem-
penha um papel crucial na
comunicação de marketing, e
continuará a desempenhá-lo
no futuro. 

2 .  Embora os meios digitais
estejam a ganhar cada vez
mais importância e a receber
um maior número e investi-
mentos,  muitas vezes em
detr imento da impressão,
mantém-se muito evidente que
a impressão continua a ter o
seu papel: apoia e otimiza o
impacto das campanhas digi-
tais, geralmente direcionando
os destinatários para os con-
teúdos online. Consequente-
mente, a impressão desem-
penha um papel destacado
nas campanhas mult icanal
cruzadas, ao que se soma o
seu papel próprio de meio de
comunicação. 

3. O futuro da impressão assen-
ta na criação de produtos ino-
vadores e de alta qualidade,
para fins promocionais e de
marketing,  e não em  tiragens
maciças de impressão transa-
cional ou informativa. Em qual-
quer caso, as apl icações
TransPromo oferecem a possi-
bilidade de acrescentar um
novo valor à impressão transa-
cional.

4. É difícil para os clientes quan-
tificar a eficácia do produto im-
presso. Poucas organizações
possuem processos formais
para medir o retorno do inves-
timento na impressão.

5. Ao escolher um potencial for-
necedor de serviços de im-
pressão, seja interno ou exter-
no, os compradores procuram
uma boa relação qualidade-
preço, mais do que o menor
custo possível. Seguir procedi-

mentos ambientalmente res-
ponsáveis está também a tor-
nar-se num dos factores consi-
derados para a escolha de um
fornecedor de serviços de im-
pressão (embora o frequente é
que não seja um dos critérios
mais importantes).

6. Os fornecedores de serviços
de impressão mantêm re-
lações sólidas com seus clien-
tes. Os clientes confiam neles
e o grau de satisfação com o
seu desempenho é elevado.

7. Os fornecedores de serviços
de impressão estão a perder a
oportunidade de manter os
seus clientes informados, de
uma forma mais proativa e
eficaz, sobre as inovações tec-
nológicas de impressão e os
seus potenciais benefícios.
Naturalmente, os clientes não
podem comprar produtos e
serviços que não conhecem.

Numa altura que muitas em-
presas enfrentam reduções de
orçamento para a impressão,
e em que é difícil defender o
investimento nesta área, é
mais importante do que nunca
dar a conhecer o seu valor e
potencial.

8. Os clientes têm a sensação
de que a linguagem utilizada
pelos fornecedores  de ser-
viços de impressão para des-
crever os novos serviços e ino-
vações é demasiado técnica.
Preferiam que os seus forne-
cedores de serviços de im-
pressão se centrassem mais
nas vantagens e possibilida-
des oferecidas pelas novas
tecnologias de  impressão.
Isso iria não só facilitar a com-
preensão, como também
ajudaria o comprador a dar a
conhecer essas vantagens a
outros membros da organi-
zação.
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Expectativas dos fornecedores de serviços de impressão
Principais conclusões da análise de mercado que

estuda o comportamento dos consumidores de produtos
impressos e expectativas dos fornecedores de serviços
de impressão.

Fit for future markets.

www.mullermartini.com/pt, Telefone +351219108230

MMServices – a gama global de serviços da Müller Martini
MMStartup 
� Gestão de projectos 
� Instalação, colocação   
 em marcha e transporte
 de máquinas

 
MMRepair
� Serviços de reparação
� Peças sobressalentes

MMRemote
� Assistência telefónica   
 e serviço de reposição 
 de peças
� Servicio remoto

MMUptodate
� Actualizações e 
 ampliações

MMInspect
� Inspecções
� Manutenção preventiva

MMImprove
� Formação
� Acompanhamento 
 de produção

MMSelect
� Acordo de serviços   
 feitos à medida
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KBA apresenta Rapida 164
Na edição do ano passado da Drupa, a KBA apre-

sentou a gama de formato VI (106 x 145 cm) com a
Rapida 145, que pode atingir os 17.000 folhas por ho-
ra. No início de 2013, viu aprovada para comerciali-
zação a Rapida 164 no formato VIIb ( (120,5 x 164 cm).
Com um rendimento máximo de 15.000 folhas por ho-
ra (com a opção de alta velocidade), a nova Rapida
164 substitui as séries Rapida 162 e 162a.

Pixartprinting renova  imagem
A Pixartprinting iniciou

o ano de 2013 com a
renovação da sua loja
online, com o objetivo de
melhorar a utilização,
velocidade e facilidade
da página web, conver-
tendo as compras no site
numa experiência ainda
mais simples e agradá-
vel.

Epson presente na Gala dos
Óscares 2013

A Epson foi a impressora
oficial das acreditações e
passes para a Gala dos
Óscares. Desde 1999
que a Academia das Artes e
das Ciências Cinematográficas escolhe as impressoras
Epson para a impressão das suas acreditações a cores
para a gala anual de entrega dos seus Prémios, que
este ano decorreu a 24 de fevereiro.

T
odos os empresários
procuram o camin-
ho certo para sair

desta esmagadora crise
que nos atormenta há cer-
ca de  cinco anos,  mas
apenas os que consegui-
rem reconhecer as mu-
danças que estão a aconte-
cer à nossa volta, poderão
tomar as decisões adequa-
das. E, mais uma vez, so-
breviverá aquele que mel-
hor se consiga adaptar ao
novo ambiente. 

No geral, podemos dizer que durante
este período, a maioria dos empresários
já teve que tomar muitas decisões,
algumas difíceis, para enfrentar a que-
bra de encomendas e a escassez de
financiamento. Aqueles que tomaram
as decisões certas ainda mantêm as
suas empresas e aguardam que o
consumo e as encomendas recuperem.
Mas aqueles que não o fizeram, ou que
tiveram o azar de sofrer numerosas
falhas de pagamento, viram-se obriga-
dos a passar pelo inferno de ter que
fechar as suas empresas.

Esta generalização merece uma aná-
lise, quando nos referimos ao sector
gráfico. Até há poucos anos, a grande
maioria das empresas gráficas gozava
de excelente saúde e investia em tecno-
logias mais produtivas para dar respos-
ta a um mercado em constante cresci-
mento que absorvia cada vez mais
capacidade. Nessa altura foram poucas
empresas que não cresceram e muito

poucas as que foram obri-
gadas a encerrar.  Atual-
mente, as proporções in-
verteram-se: temos pou-
cas empresas rentáveis,
muitas com um futuro
preocupante e muitas
mais condenadas ao en-
cerramento. Isto indepen-
dentemente do consumo
recuperar!

Então, quando a eco-
nomia recuperar, o sec-
tor gráfico não vai recu-

perar também? Voltará a minha em-
presa a ter o vigor de há alguns anos?

O sector, no seu conjunto, é muito
amplo e tem muitas especialidades, de
forma que algumas vão recuperar mel-
hor do que outras, mas certamente
haverá sempre um antes e um depois.

Relativamente às empresas, quantas
irão sobreviver? Vai depender da espe-
cialidade em que actuem, mas depen-
derá sobretudo das decisões tomadas
pelos empresários. O empresário tem a
obrigação, se não a necessidade, de re-
agir e mudar as abordagens que duran-
te anos conduziram ao sucesso. 

Será que se encontra em cima da me-
sa a decisão de adquirir um equipamen-
to mais produtivo ou construir uma no-
va fábrica para ampliar instalações?
Certamente que não! Uma rápida visão
do sector leva-nos à conclusão de que a
grande maioria das empresas gráficas
conta com duas componentes que apre-
sentam um nível reduzido de ocupação:
as máquinas e as instalações. 

No entanto, essas componentes têm
um custo elevado e seu impacto sobre
os preços é decisivo. E quando, num
sector, o preço é o factor determinante
da compra, só consegue sobreviver a
empresa que otimizar todos os seus
recursos.

O que podem fazer os empresários
quando, nas suas empresas, grandes
investimentos, como máquinas e insta-
lações estão subutilizados? Objetiva-
mente, a resposta é evidente: reduzir
capacidades para otimizar recursos, e
para a forma mais inteligente e lucrati-
va para o fazer é a concentração.

Posso eu, empresário gráfico, abor-
dar um processo de concentração e ter
um projeto empresarial a médio e lon-
go prazo? Claro que sim! Para tal, são
necessários dois requisitos fundamen-
tais:

1. Reconhecer atempadamente que,
a médio prazo, não existe um projeto
viável para a minha empresa, se as coi-
sas continuarem assim (posso garantir
que continuarão assim na grande maio-
ria);

2. Estar disposto a ser um empresário
com maiúsculas, ou seja, a ter um pro-
jeto empresarial com uma estratégia
definida e não apenas um negócio.

Já existem exemplos de concen-
tração no sector que podem servir de
modelo, mas cada caso terá que desen-
volver o seu próprio e, a menos que
você tenha experiência suficiente, o
melhor é recorrer a profissionais que
conduzam o processo, por si muito
complexo e delicado. 

Na verdade, não é fácil, mas quem
disse que era? Se fosse fácil qualquer
um o faria e não teria valor.

Na maioria dos projetos de concen-
tração, os planos de negócio são apoia-
dos e as empresas que são deficitárias
investem a sua rentabilidade na otimi-
zação dos recursos (mão de obra, má-
quinas e equipamentos).

Então, onde está a dificuldade? A
dificuldade está justamente no pro-
prietário que quer manter um projeto
que não é rentável, e que não aceita ser
apenas acionista porque quer permane-
cer o gestor principal, que tem muitos
familiares na empresa, aos quais im-
possível garantir um salário, entre ou-
tros motivos. 

Como se todas estes condicionamen-
tos não fossem suficientes, também é
necessário que os novos sócios sejam
capazes de se reconhecer como parcei-
ros no novo projeto.

É um facto que os proprietários de
negócios gráficos vivem com grandes
ameaças a pairar sobre as suas empre-
sas. Somente aqueles que forem capa-
zes de as identificar poderão convertê-
las em oportunidades, se tiverem a
coragem suficiente para ser, antes de
mais, empresários.

No meu trabalho, como assessor
pessoal de empresários de PME, en-
contro muitos casos em que quando se
quer tomar uma decisão já é demasiado
tarde e só é possível intervir para liqui-
dar e encerrar. 

Não espere mais para tomar de-
cisões. Já não temos muito tempo!
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KBA adquire
Flexotecnica

A Koenig & Bauer AG adquiriu a Flexotecnica, em
Tavazzano, perto de Milão, que assumirá como uma
empresa de entrada no mercado de impressão de em-
balagens flexíveis. 

A Flexotecnica é uma subsidiária da Officine Mec-
caniche G. Cerutti (OMGC), uma empresa italiana es-
pecializada em rotogravura para embalagens e para
publicação, com sede em Casale Monferrato, perto de
Turim.

Com cerca de 100 funcionários, a Flexotecnica pro-
duz e comercializa cilindros para equipamentos flexo
para imprimir em diferentes materiais de embalagens
flexíveis. Até agora, a empresa italiana marca pre-
sença principalmente na Europa e em alguns merca-
dos estrangeiros.  

A KBA olha para esta aquisição como uma oportu-
nidade para expandir a sua posição no mercado de
cartão flexível e num segmento cada vez maior da
embalagem. A aquisição final ainda está sujeita à
aprovação pelas autoridades antimonopólio.

Tomar decisões!

Ángel Gallego
Sócio diretor da Kepler

Consultores Estratégicos
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Segundo o relatório do IDC, a
internalização e consequente
controlo das impressões é um
dos métodos atualmente disponí-
veis para as PME poderem au-
mentar a sua rentabilidade. Os
equipamentos de impressão a la-
ser e LED permitem às empresas
imprimir documentos a cores
com a mesma qualidade de um
serviço externo de impressão,
mas com uma redução significati-
va dos custos. Segundo refere o
relatório do IDC, um dos primei-
ros passos para reduzir custos
associados passa por identificar,
com exatidão, a sua origem. Para
tal, existem no mercado diversas
opções de software que permi-
tem identificar, controlar e gerir
as impressões. Estas ferramen-
tas são especialmente úteis para
monitorizar os volumes de im-
pressão, criar regras e estabele-
cer configurações de impressão
eficiente padrão (como a im-
pressão a preto e branco ou fren-
te e verso) ou para determinar
que apenas um conjunto limitado

de utilizadores possa imprimir a
cores. Outro factor que as PME
deveriam considerar, segundo o
relatório, consiste na segurança
que aplicam nos seus sistemas
de impressão. De acordo com o
documento, 23 por cento das
PME europeias já utilizam recur-
sos de segurança para docu-
mentos e identidades de acesso
(IDs), uma decisão que represen-
ta poupanças significativas e im-
pede a empresa de perder infor-
mações importantes ou confiden-
ciais. A restrição do acesso ao
equipamento de impressão, a
proteção com PIN ou a im-
pressão pull printing são algumas
das opções mais relevantes de
segurança destacadas no relató-
rio. Segundo o mesmo, os equi-
pamentos da OKI têm um impac-
to ambiental reduzido: conso-
mem menos 30 por cento de
energia e cerca de menos 20 por
cento de toner do que os equipa-
mentos mais antigos, como con-
firmado por várias autoridades IT
entrevistados pelo IDC.

Xerox adquire a Impika
A Xerox adquiriu a Impika, empresa fornecedora de soluções de pro-

dução a jato de tinta para os sectores industrial, comercial, e segurança e
de embalagens. A Impika oferece uma gama de impressoras que integram
a sua tecnologia jato de tinta líquida, a iPrint, um sistema de produção de
papel contínuo que imprime a uma velocidade de 375 mpm (metros por mi-
nuto), e a iPress, uma gama de impressoras digitais para o sector de co-
municação gráfica que imprimem com uma resolução até 2400 x1200ppp.

ExpoPRINT
16, 17 e 18 Outubro 2013Reserve seu espaço

Dicas para uma impressão
inteligente
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Epson lança 
novo blog

A Epson Ibérica
lançou um novo blog
com sugestões sobre
economia e gestão efi-
ciente no ambiente de
negócios, com especial
incidência nas PME,
start-ups e profissionais
freelancer.

A anunciante divulgou
que  irá publicar periodi-
camente artigos sobre
as área de gestão, eco-
nomia e tecnologia

http://epsonbusiness-
blog.com/

Canon lança novos
equipamentos da linha

imagePrograf
A Canon anunciou o lançamento de no-

vos sistemas de imagem imagePrograf iPF
MFP M40, dois equipamentos de grande
formato que aliam velocidade e qualidade,
segundo refere a fabricante. A resolução
ótica do scanner foi duplicada e através da
tecnologia SingleSensor as cores ganham
mais consistência e precisão, aumentando
os detalhes de sombra e destaques. Os
fluxos de trabalho foram melhorados, tor-
nando-se mais versáteis, podendo ainda
ser utilizados em nuvem. Com a última
versão do SmartWorks MFP Software, os
utilizadores passam ainda a ter um maior
controlo do fluxo de trabalho, podendo ter
acesso a mais funções de edição.

EFI lança novo software
de produção e prova de

cores Fiery
A EFI anunciou o lançamento do Fiery

XF versão 5, um fluxo de trabalho de
gestão de cores e front-end digital de alta
velocidade, flexível e dimensionável, ade-
quado para produção e prova de cores em
formatos largo e superlargo. Esta nova
versão possibilita ainda a integração per-
feita com fluxos de trabalho de impresso-
ras de formato largo EFI e Vutek, além dos
sistemas EFI MIS/ERP. 

Durst lança duas 
novas impressoras 
a jato de tinta UV

A Durst, empresa especializada na produção de
equipamentos para impressão digital industrial UV,
anunciou o lançamento de duas novas impressoras
jato de tinta UV da gama Rho 1000, a Rho 1012 e a
1030. A Rho 1000 é, segundo a fabricante, a im-
pressora a jato de tinta UV de grande formato mais
produtiva do mercado. A Rho 1012 é a primeira im-
pressora flatbed de 12 picolitros da sua classe, devi-
do às mais recentes cabeças de impressão Quadro
Array da Durst. O tamanho pequeno da gota oferece
qualidade de impressão de 1000 DPI, mantendo a
produtividade de até 490 m² por hora, permitindo
responder aos requisitos de qualidade e volume nor-
malmente associados à impressão offset.  A Rho
1030 é a impressora flatbed totalmente automatiza-
da mais rápida do mercado, segundo anunciou a fa-
bricante. Atinge velocidades de produção de até
1.000 m² por hora, sem comprometer a qualidade de
impressão. 

Konica Minolta vence três prémios BLI
Pelo terceiro ano consecutivo, a Konica Minolta Business So-

lutions Europe GmbH foi distinguida com o prémio Line of the
Year A3 pela Buyers Laboratory Inc. (BLI), pelas bizhub C364, a
C454 e a C554. Todos os anos a BLI, líder global no forneci-
mento de serviços de informação e testes para o sector de ima-
gem digital, reconhece os fornecedores cujas linhas de produ-
tos são os melhores com base nos resultados dos testes aos
modelos individuais

Kodak  estabelece parceria
com Arrow Electronics

A Kodak chegou a um acordo com Arrow Electronics, fornece-
dora de componentes eletrónicos e computadores e parceira Pre-
mier OEM da Dell, que prevê que esta última passe a oferecer aos
clientes da Kodak a sua experiência nas áreas de computação em-
presarial e soluções de armazenamento, melhorando o desempen-
ho das soluções Kodak Unified Workflow. A Arrow passa a assegu-
rar que as soluções OEM da Dell sejam integradas com as so-
luções Kodak Unified Workflow. A Arrow conta com mais de
120.000 clientes através de uma rede global em mais de 53 países.
O acordo ficará em vigor Estados Unidos e Canadá, mas inclui a
possibilidade de se expandir, no futuro, para a Europa e para a
Ásia.

Ricoh lidera mercado 
de impressão 
de alta produção a cores

A Ricoh Portugal anunciou que segundo os últimos dados
da consultora suíça, Infosource, sobre as vendas no ano de
2012, a Ricoh foi o fabricante líder no segmento de impressão
de alta produção a cores (Digital Color Press Sales), com 31,1
por cento de quota de mercado, o que representa uma subida
em relação ao ano anterior de 6 pontos percentuais.

"O mercado de impressão digital a cores teve em 2012 um
crescimento muito assinalável, num contexto económico ad-
verso. No entanto, as vantagens da tecnologia digital, como
personalização de dados, funções web-to-print, utilização de
mensagens transpromo e integração em vários ambientes
complementares da impressão offset, tornam a impressão di-
gital cada vez mais uma realidade rentável", afirmou o diretor
de Marketing da Ricoh Portugal, Jorge Silva. O número de
equipamentos vendidos na Europa Ocidental foi de 3745, o
que representa um crescimento de 28% em relação ao ano
anterior. Neste mercado a Ricoh vendeu 1164 equipamen-
tos. Neste sector, o mercado Português representa 1,2% do
total Europeu, com um total de 42 equipamentos.
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Ricoh é uma das 
100 empresas mais
sustentáveis do mundo 

A Ricoh foi considerada uma das 100 empresas glo-
bais mais sustentáveis do mundo pelo nono ano conse-
cutivo. Esta classificação distingue as empresas que se
encontram melhor posicionadas para prosperar numa
economia com "capitalismo limpo". O capitalismo limpo
integra benefícios sociais, económicos, ecológicos e
custos. Pressupõe igualmente que as empresas recon-
hecem o impacto total das suas ações. A Ricoh encon-
tra-se empenhada em reduzir as suas emissões de CO2
em 87,5 por cento até 2050, comparativamente com os
níveis de 2000, e apoia os clientes que pretendam se-
guir os seus passos, oferecendo o serviço de consulto-
ria Total Green Office Solutions, que inclui uma gama de
produtos e serviços para pequenas e grandes empre-
sas. A nomeação das 100 empresas globais mais sus-
tentáveis a nível mundial é a mais abrangente classifi-
cação de sustentabilidade empresarial e inclui a ava-
liação de 4000 empresas, entre as quais é selecionado
um grupo limitado das 100 melhores do Mundo. 

RICOH
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À
medida que os lucros da impressão
comercial foram encolhendo, muitos
impressores olharam para a embala-

gem como a nova estrela do mercado.
Um estudo recente da Ricoh sobre o

mercado digital identificou a embalagem
como o mercado em maior crescimento,
com uma previsão de 9 por cento entre
2009 e 2014. Estes dados ganharam des-
taque no mercado, tendo em conta que o
mercado da embalagem tinha decrescido
entre 2007 e 2009. 

Então, a que se deve esta mudança no
mercado? À embalagem digital. A respos-
ta está no mundo digital. Os últimos de-
senvolvimentos em tecnologia de im-
pressão digital e de acabamento podem
revolucionar a embalagem. Existem várias
razões: em primeiro lugar, a impressão di-
gital pode reduzir significativamente a ne-
cessidade de pré-impressão e de marke-
ting, reduzindo significativamente os cus-
tos. As etiquetas/caixas/artigos podem im-
primir-se literalmente a pedido, com um
desperdício mínimo.  

Isto é especialmente atractivo num am-
biente em que muitos fornecedores de
serviços estão a reduzir os custos e a au-

mentar a eficiência. 
Em segundo lugar, esta abordagem

também permite aos fornecedores de ser-
viços oferecer personalização, nomeada-
mente versões multilingue, promoções de
marketing direcionado, ofertas sazonais,
embalagens personalizadas massivas.
Tudo isto pode ajudar os fornecedores de
serviços a aumentar a sua atividade e a
atrair novos clientes.

Por fim, à medida que se vai desenvol-
vendo e melhorando a tecnologia digital,
haverá cada vez mais aplicações disponí-
veis. Entre estas incluem-se as etiquetas
autoadesivas, a impressão de alta qualida-
de ou a decoração de caixas dobráveis, a
embalagem flexível, entre outras. 

O CTP para flexografia CDI Spark
2420 foi concebido para empresas de
manipulação de eti-
quetas de banda
estreita, e combina
um tamanho dife-
rente de imagem
com uma maior fle-
xibilidade na escol-
ha do tipo de cha-
pa. 

O sector das
etiquetas requer fle-
xografia digital de uma
qualidade cada vez mais superior, bem
como uma maior diversidade de apli-
cações de impressão. 

O CDI Spark 2420 foi  projetado para
expor chapas até 609 x 508

mm e trabalhar com
um leque maior de
tipos e chapa: cha-
pas de flexografia
digital, películas
sem produtos quí-
micos, chapas  de
tipografia digital

metalizadas, as-
sim como pelícu-
las de serigrafia di-

gital. A unidade utiliza o sistema Easy-
Clamp que aceita chapas flexográficas
de qualquer espessura no  tambor de
vácuo.
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Embalagem digital, a nova estrela

Sistema de exposição 
para impressoras de etiquetas

Fuente del Berro, 12. 1 C. 28009 Madrid.
Tlf.: +34 913 096 522. www.netspainco.com

�� Analisamos as suas facturas telefónicas
��Estudamos as suas comunicações
�� Anulamos gastos desnecessários
�� Analisamos a utilização da Internet
�� Prestamos assessoria para reduzir despesas

Nós dizemos-lhe Nós dizemos-lhe 
como o conseguir! como o conseguir! 

Está na
altura

de poupar
nas

chamadas
fixas e

móveis
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mpenhada em acrescentar valor
aos seus produtos, a empresa por-
tuguesa Barbosa & Moreira, espe-

cializada em moldes, investiu recente-
mente numa Versa UV LEF-12, da Ro-
land DG Iberia. Localizada em Carrego-
sa, Oliveira de Azeméis, a empresa pro-
duz placas personalizadas de esquemas
de controlo e aposta em soluções inova-
doras que lhe permitam aumentar os

lucros e conquistar mercado. 
Vocacionada essencialmente para a

soldadura e reparação de moldes, a Bar-
bosa & Moreira tem vindo a desenvolver
e a aprofundar os conhecimentos técni-
cos e a nível de tratamentos térmicos,
sendo reconhecida no mercado pelos
serviços de soldadura a laser, tig, mig,
plasma e gravações por laser a 2 e a 3 di-
mensões. 

Roland DG Iberia parte à conquista do
Médio Oriente

A Roland DG Iberia, seguin-
do os planos de expansão da
Roland DG Corporation, está a
expandir a sua atividade co-
mercial em países do Oriente
Médio, com distribuidores loca-
lizados na Arábia Saudita, Du-
bai, Egito e Israel. A estes
acrescem os países já geridos
a partir de Barcelona: Espanha,
Portugal, Andorra, Argélia, Ma-
rrocos e Tunes.

No início de janeiro iniciou
atividade no Médio Oriente, com a presença direta da Roland na 16ª edição da feira
SGI 2013, Sign & Graphic Imaging Middle East, o evento mais importante da indústria
e Comunicação Visual e Impressão Digital, que decorreu no Dubai de 20 a 22 de ja-
neiro.

A Mimaki, fabricante de impressoras
a jato de tinta de grande formato, apos-
tou numa parceria com a Color Con-
cepts, criadora inde-
pendente de perfis de
materiais, para dispo-
nibil izar certif icação
independente por ter-
ceiros, de materiais
para uso com a im-
pressora Mimaki
JV400LX e tintas látex.
O Programa de Certifi-
cação de Materiais Mimaki está disponí-
vel para fornecedores de materiais na
Europa, Médio Oriente e África,e é ade-
quado à impressora JV400LX. A fabri-
cante prevê, no futuro, expandir este
programa para outros equipamentos e
tintas da Mimaki.

Os fornecedores cujos materiais

sejam aprovados pelo Programa de Certi-
ficação de Materiais Mimaki poderão usar
os logotipos MMCP, que atestam a sua

relação sólida com a
marca, e poderão ain-
da tirar partido do ser-
viço de marketing da
fabricante, tendo os
seus perfis disponí-
veis para download
pelos uti l izadores
JV400LX. 

A Mimaki irá ofere-
cer aos utilizadores finais informação so-
bre os novos perfis disponíveis ou atuali-
zações de seus perfis atuais que foram
transferidos através do sistema MMCP.
Ainda no âmbito do programa, a Color
Concepts irá produzir livros de amostras
de materiais especiais MMCP impressos
com os padrões da marca. 

Breves

Epson disponibiliza impressão direta
de etiquetas sem drives
�A Epson anunciou a sua mais recente novidade

da série TM-Intelligent, a impressora térmica de

etiquetas TM-L90-i, que permite imprimir etiquetas

diretamente a partir dos navegadores mais

populares da internet, sem necessidade de drives.
A TM-L90-i permite assim uma maior flexibilidade

às empresas, uma vez que é compativel com pratica-
mente todos os aparelhos e sistemas operativos do
mercado, podendo comunicar diretamente com na-
vegadores compatíveis com HTML5, nomeadamente
Safari, Chrome, Internet Explorer e o explorador
standard do sistema Android. O equipamento pode
ainda controlar periféricos POS, nomeadamente cai-
xas     registadoras ou outras impressoras da fabri-
cante.

Label Summit Latin America 2013
destaca tendências do mercado
�A Label Summit Latin America 2013, que vai

decorrer de 14 e 15 de maio, em São Paulo, Brasil,

anunciou recentemente o programa do evento onde

serão destacadas as tendências mundiais, as mais

recentes tecnologias, e as oportunidades de

investimento para o crescimento dos negócios. 
Entre outras apresentações, no primeiro dia,

Maurício Médici, gerente geral da UPM Raflatac Bra-
sil, irá destacar os principais desafios enfrentados
pelos empresários, antecipando futuras tendências.
O segundo dia abre com o diretor da rede de abaste-
cimento da Diageo no Paraguai, Uruguai e Brasil,
Marcelo Pimenta, que falará das oportunidades de
etiquetas promocionais disponíveis para o Mundial
2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016. Marcelo Pi-
menta analisará como agregar valor à oferta de pro-
dutos, fomentar parcerias comerciais e oferecer pro-
dutos especializados. Hernán Braberman da Tridima-
ge cobrirá o desenvolvimento de conceitos exclusi-
vos de etiquetas e embalagens estruturais, incluindo
uma coletânea das últimas tendências em design e
estudos de casos de 3D branding. 

www.labelsummit.com/brazil

HP anuncia Prémios "2013 Sign &
Display Print Excellence Awards"
�A HP abriu as inscrições para os prémios 2013 Sign &
Display Print Excellence Awards, que promove com o
objetivo de distinguir os seus clientes pelos seus
melhores trabalhos gráficos de grande formato,
produzidos através de equipamentos HP Scitex e
Designjet.

A convocatoria está aberta até 1 de maio para a Europa,
Médio Oriente e África. O anúncio dos vencedores irá de-
correr durante a Fespa, que terá lugar em Londres, de 25
a 29 de junho, onde será depois exposto, no stand da fa-
bricante uma seleção dos trabalhos vencedores. 
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Barbosa & Moreira 
aposta na inovação

Mimaki avança com programa 
de certificação de materiais



Companhia Web site
ANASISCOR. www.anasiscor.pt
ANTALIS PORTUGAL www.antalis.pt
AUTO GRAFICA www.auto-grafica.pt
AZEVEDO & ALBUQUERQUE www.azevedoealbuquerque.com
CANON PORTUGAL www.canon.pt
CARLOS GOMES www.carlosrgomes.com
ELOI FERREIRA www.eloiferreira.pt
EMETRÊS www.emetres.pt
FAMAG www.famag.pt
FEDRIGONI Portugal www.fedrigoni.es
FORMATO LP www.lpereira.pt
FUJIFILM Portugal www.fujifilm.pt
GRAFODINÂMICA www-grafodinamia.pt 
GRAFOPEL www.grafopel.pt
IBEROPRENSA www.iberoprensa.net
IMPRESSIVE WORLD www.impressive-world.pt
INDUQUÍMICA www.induquimica.pt
ISOGRAPH www.isographsl.com
KONICA MINOLTA www.konicaminolta.pt
KYOPRINT www.kyoprint.pt
LACOR www.lacor.com
LUSOROL www.lusorol.pt
MAGCOP www.magcop-porto.pt
MANROLAND IBERICA S. www.manroland.pt
MARTIN WESTLAND www.martinwestland.com
NUNO PEREIRA www.npconsumiveis.webs.com
OKI SYSTEMS IBERICA www.oki.pt
PAPEL DO PRADO www.papeldoprado.com
PORTUCEL SOPORCEL www.portucelsoporcel.com
RHPRO www.rhpro.pt
RICOH PORTUGAL www.ricoh.pt
TORRASPAPEL www.torraspapel.com
XEROX PORTUGAL www.xerox.com
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La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica
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laprensa@laprensa.com.pt
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Adast, Solna, Hamada, 
Heidelberg, Roland, Polar…
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PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
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E EXPORTAÇÃO
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EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
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FORNECEDORES

laprensa@laprensa.com.pt
www.laprensa.com.pt

Qualidades Westland para todos 
os sistemas de impressao.

A nossa equipa oferece 
aconselhamento técnico para 
alcançar a melhor 
solucao para o seu negócio.

Ampla gama de consumíveis:

Telefone: 916 478 524 
jorge@martinwestland.com

TEMOS o CONHECIMENTO
apRESENTAMOS A soluçao 

Responsável da área de Soluções Flexográficas e Testes da Kodak EAMER para Kodak Flexcel Direct
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A entrada do sistema Flexcel
Direct representa uma mudança
de rota para a Kodak?

Não
O sistema Flexcel
NX continua a ser
a nossa solução

estrela, que está atualmente a aju-
dar marcas, fornecedores de pré-
impressão e impressores de todo
o mundo a aumentar a sua quali-
dade de impressão e a promover a
eficiência na produção de im-
pressão flexográfica. No entanto,
muitas vezes existe mais do que
uma maneira de resolver um pro-
blema e na Kodak gostamos de
oferecer aos nossos clientes vá-
rias opções. Dada a crescente ba-
se instalada de máquinas de im-
pressão capacitadas para trabal-
har com “camisas” para mudanças
rápidas e alta velocidade de tra-
balho, ficou claro que a opção de
um fluxo de trabalho compatível
com camisas de Elastómero ITR
poderia oferecer vantagens signifi-
cativas .

Quais são as vantagens em
trabalhar com  ITR?

As camisas de elastómero ITR
não necessitam de estações de
montagem de chapas, material de
montagem nem de mão de obra, o
que permite uma preparação mais
rápida comparativamente com as
chapas planas. Além disso, são
gravadas digitalmente com alta
precisão, resultando num registo
perfeito em toda a banda. E o que
é mais importante, permitem um
funcionamento mais rápido dos
sistemas de impressão, o que eli-
mina os problemas decorrentes do
levantamento das placas e a falta
de uniformidade na banda. Veloci-
dades maiores significam uma re-
cuperação mais rápida do investi-
mento dos sistemas de impressão
de elevado custo!

O que levou a Kodak a avançar
com uma solução de elastómero
de gravação direta, uma vez que a

especialização da em-
presa está mais vocacio-
nada para a tecnologia
de fotopolímero?

Quando estudámos  a
necessidade de uma so-
lução ITR, tornou-se cla-
ro que a gravação direta
de elastómeros oferecia
vantagens significativas
relativamente ao fotopolí-
mero, relativamente à
produção de camisas. As
camisas de fotopolíme-
ros requerem várias eta-
pas para a sua produção
e equipamentos de expo-
sição e processamentos
específicos, para além
do CTP. Tudo isto repre-
senta tempo e custos pa-
ra a sua produção. Um
sistema de gravação di-
reta requer apenas três
simples passos: preparação de ar-
quivos, gravação e lavagem. O
que também ficou evidente foi que
as soluções de gravação direta
existentes no mercado eram len-
tas, representavam um alto custo
de funcionamento e não forneciam
o nível de qualidade de impressão
exigido. Sabíamos que tínhamos
que propor uma abordagem dife-
rente com uma solução Kodak.

O elastómero da Kodak
funciona em sintonia
com a tecnologia de
gravação direta

O que distingue o sistema Ko-
dak Flexcel Direct de outras so-
luções de gravação direta?

Na verdade, existem duas dife-
renças principais. Primeiro, o sis-
tema  Kodak Flexcel Direct é pre-
cisamente isso, um sistema. O
CTP, o fluxo de trabalho e os su-
portes de elastómero foram proje-
tados para trabalhar em conjunto,

com vista a obter, dessa forma,
um melhor desempenho. A Kodak
é o único fornecedor a oferecer
uma solução completa e, em ter-
mos do sistema Flexcel NX, en-
tendemos a importância de contar
com uma tecnologia de gravação
direta e consumíveis que sejam
adequados. Em segundo lugar,
aplicamos uma abordagem com-
pletamente diferente das soluções
existentes, utilizando  uma matriz
de diodos de laser de alta potên-
cia e baixo consumo de energia,
em vez da  tradicional tecnologia

de  laser l CO2 ou YAG. 
A nossa abordagem

oferece uma maior reso-
lução, para uma elevada
qualidade gráfica, uma gra-
vação mais rápida, menor
consumo de energia e me-
nores custos operacionais.
Este é um método total-
mente novo de gravação di-
reta a laser.

O que o torna o material
de elastómero da Kodak
tão especial?

O elastómero da Kodak
é uma formulação única
que funciona em sintonia
com a tecnologia de gra-
vação direta, a fim de au-
mentar a velocidade de
processamento até 1,5 m2

por hora, uma velocidade
consideravelmente mais
elevada do que a dos siste-

mas concorrentes. Apresenta ain-
da excelentes capacidades de
transferência de tinta, oferecendo
densidades de impressão exce-
lentes mesmo em velocidades
mais elevadas de máquina.

Referiu que o sistema Kodak
implica menores custos. Que fato-
res contribuem para que tal acon-
teça?

Os custos operacionais mais
baixos devem-se, principalmente,
à nossa tecnologia de gravação. A
substituição dos díodos de laser é
mais económica no caso de ava-
ria e o seu consumo de energia é
consideravelmente mais baixo do
que o dos sistemas convencionais
de laser. Na verdade, a eficiência
energética é 4 a 6 vezes maior e
requer apenas um terço da refri-
geração. A matriz de diodos de la-
ser da Kodak também foi desen-
volvida tendo em conta a re-
dundância. Isto significa que se
um diodo de laser falhar, o siste-
ma compensa e continua a funcio-
nar ininterruptamente até que seja
possível fazer a substituição.
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“Este é um método totalmente
novo de gravação direta a laser”Meike De Vos
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Venda da UPM
Stracel na

França
A UPM assinou um acordo

para a venda de ativos e de
uma parte da fábrica UPM
Stracel à Blue Paper SAS, a
joint venture da VPK Packa-
ging Group NV e Papierwerke
Klingele. A UPM interrompeu a
produção de papel revestido
na fábrica, em início de janeiro
de 2013. A Blue Papel SAS
pretende converter a fábrica
para a produção de reciclado à
base de fibras fluting e test-li-
ner. Prevê-se que a produção
se inicie logo após a finali-
zação do investimento, em se-
tembro de 2013. Soluções para

embalagem
de produtos

farmacêuticos
A Stora Enso fornece à indústria far-

macêutica e aos fabricantes de embala-
gem uma vasta seleção de papéis, mate-
riais de embalagem, e novas soluções. Pa-
ra tal, a empresa tem um acordo de cola-
boração com a Encubator, a unidade de criação de empresas
da Universidade de Tecnologia Chalmers, de Gotemburgo,
na Suécia, para o desenvolvimento de embalagens inteligen-
tes direcionadas à utilização farmacêutica.

As empresas farmacêuticas utilizam as marcas de cartão
da Stora Enso Tambrite e Performa Bright para os medica-
mentos de venda com receita e de venda direta.

Antalis oferece serviços de consultoria 
para Certificação FSC e PEFC

A
Antalis apresentou ao mercado o seu
Serviço de Consultoria de Certificação
da Cadeia de Custódia FSC e PEFC,

oferecendo, desta forma, mais uma ferra-
menta para o crescimento dos negócios dos
clientes. É cada vez mais comum as empre-
sas exigirem que os seus trabalhos impres-
sos apresentem o certificado de Cadeia de
Custódia FSC ou PEFC. A obtenção de certi-
ficação exige dedicação e recursos huma-
nos, económicos e de tempo, e a Antalis Ibe-
ria pretende, com este serviço, facilitar o pro-
cesso de certificação. O serviço conta com a
colaboração de uma empresa de consultoria
internacional, especializada em clientes da
indústria gráfica, que pode passar a auditoria
de certificação no prazo de um a dois meses.

Fedrigoni Top
Award 2013

O Fedrigoni Top Award pre-
tende premiar os projetos de
prestígio impressos em papéis
especiais Fedrigoni. O concur-
so deste ano já abriu as ins-
crições, incluindo todas as téc-
nicas de impressão, tradicio-
nais ou digitais. Podem partici-
par designers, gráficas, edito-
res e clientes finais cujo trabal-
ho tenha sido realizado entre
janeiro de 2012 e abril de
2013.

As categorias são:
1. Publicação de Livros -  livro

de capa dura (dedicado a
Gianfranco Fedrigoni): volu-
mes de prestígio;

2. Publicação de Livros - pa-
perback: livros e catálogos,
arquivos de artistas;

3. Publicação Corporativa:
folhetos, catálogos de pro-
dutos, relatórios, gráficos,
mailings, cartões de felici-
tações e de visita, calendá-
rios, cadernos, agendas,
presentes de papelaria;

4. Embalagem: caixas, sacos,
etiquetas, displays;

5. Impressão digital HP Indigo:
categoria dedicada especifi-
camente a projetos impres-
sos com tecnologia digital
HP Indigo.

Algro Design eleito
para caixa de luxo 

"Menos é mais" foi o lema utilizado pelos designers para
o desenvolvimento da caixa da nova fragrância Loaded, da
marca de moda suiça Strellson, em linha com o "look" pouco
convencional do frasco. A embalagem pretende reforçar o
design minimalista do frasco original.

A caixa, cujo design foi reduzido aos seus elementos bá-
sicos, foi feita com cartão branco com relevo estrutural. A
gramagem foi um dos critérios para a seleção do papel Algro
Design, conferindo solidez à caixa, juntamente com uma
imagem luxuosa, possível através da utilização da versão es-
pecial Algro Duo, com uma gramagem de 450 g/m2. O cartão
Algro Design da Sappi é composto por fibras virgens. 
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Pessoas

Carles Menescal 
Diretor geral da Roland DG Iberia

Carles Menescal passa a ter a responsabilidade
de dirigir e gerir a implementação da estratégia
da empresa em todas as suas áreas de negócio
e atingir os objetivos de crescimento  e
desenvolvimento da Roland DG Iberia, empresa
responsável pela comercialização dos produtos
do grupo na Península Ibérica, Norte de África
e Médio Oriente.
O novo diretor substitui Jorge Calvo, que passou
a assumir a direção da Roland DG EMEA, com
sede em Barcelona, como Presidente e diretor
geral, mantendo o cargo de Executive Officer da
Roland DG Corporation Japão. 

John Mills 
CEO da Inca Digital

A Inca Digital, empresa especializada em
impressão a jato e tinta, anunciou a nomeação
de John Mills como o novo CEO. Mills conta
com grande experiência no desenvolvimento e
comercialização de tecnologia industrial
avançada, especialmente nas áreas de jato de
tinta e eletrónica de plásticos. Doutor em
Ciências Físicas, ocupou cargos como diretor
de Desenvolvimento na Domino Printing
Sciences, vice-presidente e COO na Plastic
Logic e, nos últimos quatro anos e meio, CEO
da DataLase.

Ron Voigt 
Presidente da X-Rite

A X-Rite anunciou a nomeação de Ron Voigt
como presidente da empresa, substituindo 
Tom Vacchiano que saiu para reforma. Para
facilitar a transição da liderança e garantir um
início de ano sólido, Vacchiano assumiu, no
entanto, uma função consultiva. 

Fábricas do Grupo Lecta 
totalmente certificadas

De acordo com o compromisso assumido no último relatório am-
biental, o Grupo Lecta concluiu o processo de certificação de
eficiência energética de todos os seus centros de produção, antes
de finalizar o ano 2012. 

A certificação de sistemas de gestão de energia ISO 50001 impli-
ca a implementação de um sistema de gestão de energia com o
objetivo de alcançar uma utilização mais eficiente e sustentável.
Através da melhoria contínua do desempenho energético, o grupo
contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa e,
consequentemente, para a minimização do impacto ambiental  gera-
do pela sua atividade.

Fedrigoni comemora 125 anos
No início da primavera de 1888, Giuseppe Fedrigoni  inaugurou a sua primeira fábrica em Verona, situa-

da junto ao novo canal da cidade. Atualmente a Fedrigoni conta com 11 fábricas em três países, mais de
dois mil empregados e uma gama de produtos que abarca desde papéis para embalagem de luxo a papéis
adesivos para etiquetas, bem como materiais de elevada qualidade tecnológica para moeda e papel de
segurança. A gama Fabriano da marca existe desde 2002.

Arjowiggins prepara 
uma "cápsula do tempo"

O The Blank Sheet Project, a plataforma de inspiração da Arjo-
wiggins Creative Paper, lançou a "cápsula do tempo The Blank She-
et Project". O concurso convida os criativos de todas as áreas de ar-
te e design a desenhar a sua interpretação do Design em 2023, a
partir de uma folha branca de papel. Os participantes podem regis-
tar-se até junho de 2013, podendo partilhar os conteúdos. No final do
ano, o site encerra e a empresa fica encarregue de o preservar até à
sua nova abertura em 2023.

International Paper é
a mais admirada no
sector do papel

A International Paper foi eleita, pela
revista Fortune, como a empresa ame-
ricana mais admirada no sector de
Produtos Florestais e de Papel, segun-
do o relatório anual da publicação de-
nominado como "Empresas America-
nas Mais Admiradas". Nos últimos 11
anos, esta é a décima vez que a em-
presa encabeça a lista da publicação
americana

Entre os nove principais atributos
que regem a nomeação e avaliação
das empresas, a International Paper fi-
cou em primeiro lugar, em sete catego-
rias, em relação às empresas do mes-
mo ramo da indústria. Gestão de pes-
soas, qualidade da gestão, solidez fi-
nanceira, qualidade dos produtos e
serviços, competitividade global, uso
de ativos corporativos e inovação fo-
ram as áreas em que a fabricante de
papel se destacou.



O evento que todos aguardavam!
16, 17 e 18 de Outubro de 2013. 
Pavilhão 2 da Feira de Madrid

A ÚNICA FEIRA DO MUNDO
QUE OFERECE:

� Impressão digital e impressão
de dados variáveis

� Impressão transpromocional
� Gestão documental
� Mailing e Marketing Directo
� Manipulados e Acabamentos
E AINDA QUATRO CONFERÊNCIAS

Salão de tecnologias de gestão e impressão do documento e seus equipamentos periféricos

EXPOenvíenEXPOenvíen
Mailing, Billing, TransPromo, Manipulados, Acabamentos,Marketing Directo,

Gestão de Documentos e Impressão

Não falte, estão à sua espera! INFORMAÇÕES E RESERVA DE ESPAÇO

Tlf.: +34 91 309 65 20 - Fax + 34 91 309 65 21 - expoenvien@alborum.es - expoprint@alborum.es
www.expoenvien.com - www.expoprint.es


