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35€
DE DESCONTO
EM TUA  PRIMEIRA

ENCOMENDA

Vem a visitar-nos!
No stand 8B na Exponor da Portugal Print 
dos dias 19 a 21 da março.

Conhece Exaprint!
A gráfica líder na Europa apenas para profissionais 
das artes gráficas e comunicação

Qualidade muito superior
Atendimento personalizado
Amplo portfólio de produtos
Soluções de marketing para o teu negócio

E ainda podes levar nosso
superkit de boas-vindas

AJUDAMOS-TE A 
CONTINUAR CRESCENDO
Com preços competitivos
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Descobrir e
implementar

novas
formas de
negócio na

gráfica

Agora é hora de evoluir!

4ª Jornada Técnica  Luso-Espanhola

Quinta-feira, 21 maio de 2015. Lisboa

� A 4ª Jornada Técnica tem início às

10h e termina às 18h.

� O preço da participação é de 30 € e

inclui todas as conferências, almoço

e coffee break.

� Inscrição: enviar email para

laprensa@laprensa.com.pt ou

através do site www.laprensa.com.pt

ORGANIZAÇÃO

COLABORAÇÃO
www.laprensa.com.pt

Grupo 1 Novos  ambientes de  impressão
� Embalagem
� Flexografia
� Etiquetas
� Acabamento digital

Grupo 2 Novos horizontes na impressão digital
� Impressão digital comercial
� Impressão digital de grande formato
� Impressão digital documental
� Impressão digital de dados variáveis
� Impressão digital têxtil

Grupo 3 Design e criatividade

Grupo 4 Gestão Empresarial: ferramentas para melhorar
� ERP
� Produção e Comercialização na indústria de impressão
� Certificados e normas gráficas
� Web to print

Temas da Jornada Técnica
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Breves

Nova estrutura da Kodak 
�A Kodak implementou uma nova estrutura organizacional,
baseada em cinco divisões direcionadas a diferentes sectores:
Sistemas de impressão; Sistemas de jato de tinta para empresas;
Micro impressão 3D e embalagem; Software e soluções; e
Consumidores e filmes. Estas divisões consistem em unidades
operativas integrais com responsabilidade direta sobre as gamas de
produtos, design de produto, engenharia, serviços, vendas, compras e
cadeia de fornecimento. A Kodak vai ainda reunir as suas quatro
organizações regionais de vendas em duas: Europa, EUA e Canadá,
Austrália e Nova Zelândia (EUCAN) e Ásia, América Latina,  Médio
Oriente e África (ALMA).

Sistrade lança nova ferramenta de
gestão de energia
�A Sistrade lançou, recentemente, uma ferramenta que permite
controlar o consumo de energia das empresas, possibilitando a
identificação do centro de custo que provoca consumos acima do
necessário. O módulo permite a monitorização de energia por
equipamento ou máquina (gás, eletricidade, água, ar comprimido),
apresentando dados em tempo real, possibilitando, assim, a redução
de custos com a energia, melhoria da performance energética de
processos, aumento do tempo de vida dos equipamentos e diminuição
dos impactos ambientais. 
Através desta ferramenta de Gestão de Energia, torna-se também
mais fácil para as empresas obter a certificação da norma ISO 50001. 

Goss International cresce na Europa
� A Goss International divulgou que, no seguimento da estratégia
de expansão da rede de parceiros na Europa, designou a Euro Top
Grafix Srl (ETG) como representante das suas impressoras rotativas
na Roménia, Hungria e Bulgária. Com mais de dez anos de atuação
na indústria de Artes Gráficas, a ETG está consolidada como
fornecedora de equipamentos e consumíveis nos mercados de
jornais, impressão comercial e embalagens. 

EFI anuncia receita recorde em 2014
� A EFI divulgou os resultados financeiros referentes ao ano de
2014, que registou uma receita recorde de 790,4 milhões de dólares,
um aumento de 9% em relação ao ano anterior, em comparação com
os 727,7 milhões registados em 2013. "Estamos cada vez mais
confiantes que conseguiremos alcançar o valor de 1 bilião de dólares
em 2016", afirmou o CEO da EFI, Guy Gecht.

Beeverycreative  lança prémio de
Marketing
� A Beeverycreative  lançou, recentemente, o Prémio Nacional de
Marketing, uma iniciativa dirigida a alunos da área de Marketing e
Comunicação, que visa distinguir o melhor trabalho académico de
Marketing e Comunicação aplicado à Beeverycreative .
Os projetos a concurso terão que ser entregues no final de cada
trimestre de 2015, com a primeira fase a decorrer até 31 de março. 
Os vencedores trimestrais serão nomeados Beeabassador
(Embaixador da Beeverycreative ) pelo período de um trimestre e
terão à sua disposição uma impressora Beethefirst para uso total
durante este período. O vencedor anual (autor do melhor trabalho do
ano) recebe uma impressora 3D. Para mais informações contacte a
empresa pelo email ideas@beeverycreative.com.
A Beeverycreative é responsável pela criação da primeira impressora
3D desktop totalmente desenvolvida e produzida em Portugal. (Ver
entrevista publicada na edição setembro-outubro de 2013)

Toshiba aposta no desenvolvimento 
de litografia por nano impressão

A Toshiba anunciou um acordo com a SK hynix para o desenvolvimento conjunto de litografia por
nano impressão (Nano Imprint Lithography, NIL). Engenheiros das duas empresas vão iniciar o de-
senvolvimento de tecnologias de base para o processo, no Complexo Yokohama da Toshiba em Yo-
kohama, no Japão, em abril deste ano, visando o seu uso prático em 2017.

A Toshiba vai continuar a incentivar o desenvolvimento da tecnologia de litografia da próxima ge-
ração, nomeadamente NIL e litografia ultravioleta.

D
escobrir e
implementar
novas for-
mas de

negócio na gráfica é o
tema da 4º jornada
técnica Luso-Espan-
hola que, este ano,
vai decorrer, em Lis-
boa, a 21 de maio.  O novo ambiente da impressão,
os novos horizontes da impressão digital, a im-
portância do design e da criatividade e as ferramen-
tas essenciais para uma gestão empresarial de su-
cesso serão tópicos em destaque, num encontro
que reúne empresários gráficos e especialistas do
sector e que pretende focar todas as questões rele-

vantes que atualmen-
te preocupam e domi-
nam a indústria gráfi-
ca. Este será o quarto
evento, de um con-
junto de jornadas téc-
nicas organizadas,
com sucesso, pela re-
vista La Prensa, com

frequência intercalar entre Lisboa e Porto. A edição
de 2013, dedicada ao tema "Como relançar o negó-
cio das Artes Gráficas", decorreu na cidade do Nor-
te, contado, como já é habitual, com forte adesão
dos empresários e profissionais da indústria gráfica
portuguesa.
www.laprensa.com.pt

Art Directors Club of Europe reúne vencedores
de publicidade e design gráfico em livro 

O Art Directors Club of Europe (ADC * E) publicou o "The Annual of Annuals. Best of European Design
& Advertising 2014", o único livro digital que compila os trabalhos europeus de publicidade e design grá-
fico premiados em 2014, disponível no site da associação. No total, a publicação reúne 438 projetos de
21 países, incluindo os 167 vencedores da última edição dos prémios, com imagens, texto e vídeos que
permitem aos utilizadores a capacidade de navegar pelo conteúdo de forma interativa.

O Art Directors Club of Europe é uma associação sem fins lucrativos, com sede em Barcelona, que
integra clubes e associações de profissionais de design gráfico, com vista à promoção da excelência
do design gráfico e criatividade publicitária, representando mais de 5.000 profissionais do sector.

Sistrade organiza conferência internacional 
A Sistrade organizou, no final do ano passado, no Porto, a conferência internacional "Striving for ex-

cellence", dirigida a empresas industriais. O encontro contou com a participação de parceiros e clien-
tes da Sistrade, e foi espaço de debate sobre temas relacionados com a importância das novas tecno-
logias para o sucesso das empresas. As apresentações foram dirigidas a uma plateia de 60 convida-
dos de empresas do sector industrial, centros tecnológicos e media. 

Para além da conferência, a empresa organizou sessões de formação para funcionários e colabo-
radores, a nível nacional e internacional, pretendendo desenvolver competências técnicas e conheci-
mentos das novas funcionalidades e melhoramentos do software Sistrade. www.sistrade.pt

4º Jornada Técnica Luso-Espanhola



"Nós, os gráficos, 
devemos pensar mais à frente"
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Como é que iniciou o seu percurso na
indústria das artes gráficas?

A minha entrada no sector gráfico acon-
teceu por acaso. Na altura, ainda havia a
ideia de que esta era uma indústria muito
criativa e rentável. Trabalhava em publicida-
de e entrei no negócio com um sócio que já
estava no sector. A sociedade durou cerca
de quatro anos e depois continuei por min-
ha conta, desta vez com o meu pai como
sócio. Até hoje temos tido um crescimento
lento, mas sólido, sempre assente na ideia
de nunca dar um passo maior do que a per-
na. É verdade que em 2008, quando fize-
mos o investimento da estampagem a frio,
superior a dois milhões de euros - numa al-
tura em que tudo começava a desabar - pa-
recia um passo demasiado arriscado, mas
tem resultado, e contribuiu para que nos po-
sicionássemos no mercado.

Quando entrou no mercado havia muitas
empresas gráficas, de que forma se demar-
cou da concorrência?

Quando iniciámos atividade, tínhamos
uma estrutura muito pequena. Começámos
num espaço com 40m2, na zona de Queluz,
com uma máquina que nos custou cerca de
dois mil euros. Nem sequer era uma máqui-
na de offset, era uma Rotaprint, e o que tín-
hamos nem era bem uma gráfica, eu era
mais um transportador de trabalho para ou-
tros colegas.  

E quando deu o salto?
Quando decidimos comprar uma máqui-

na a 2 cores, até lá já tínhamos a uma cor.
Mais tarde, em 2002, comprámos uma má-
quina a 4 cores, uma manroland 300, e de-
pois fomos evoluindo.

Como se lembra do mercado, na altura?
Na altura havia muito trabalho, imprimia-

se muito. E não havia o problema de ter que
se baixar os preços, porque essa necessi-
dade não existia. No entanto, a partir de
2006, comecei a sentir que a comunicação
em papel estava a mudar e isso notava-se
nas tiragens, que eram cada vez mais cur-
tas, o que nos levou a fazer algumas mu-
danças na gráfica. Mesmo antes da chama-
da crise financeira, iniciada em 2008, desde
2000 que a situação começou, lentamente,
a mudar. E em 2008 avançámos para um
downsizing da empresa. Passámos de 36
pessoas para as 16 que temos hoje, e
apostámos numa especialização. Porque
em Portugal sempre fomos todos especiali-
zados na generalidade.

Nesse ano, em 2008, também começou
a sentir a crise?

Na verdade não sentia a crise, até por-
que estava naquela situação confortável em
que os empresários gostam de estar: tinha
tudo pago. O que é fantástico, vamos mo-
rrendo devagarinho, mas temos tudo pago
(sorrisos). Mas esse conforto é desconfortá-
vel para quem precisa de mais. Em 2008,
fui à Drupa com o objetivo de trocar de má-
quina offset, embora me fizesse um pouco
de confusão ter que comprar uma máquina
nova para fazer o mesmo. No entanto, pen-
sava que poderia fazer algo diferente mas
não sabia exatamente o quê. A estampa-
gem a frio era uma hipótese. Tinha visto a
máquina numa apresentação da manro-
land, que inicialmente desenvolveu este sis-
tema. Depois de muito pensar e de fazer
muitas contas, acabei por sair da drupa com
a máquina apalavrada. 

Qual é a máquina?
Uma máquina a 6 cores, mais inline foi-

ler, que é um sistema que permite estampar
ao mesmo tempo que se imprime. A estam-
pagem é feita a frio, e em linha. Foi um in-
vestimento que não estava no programa.
Na altura, muito poucas gráficas tinham es-
ta máquina. Na Europa, contavam-se 5 ou 6
máquinas a operar.

Tinha noção de que com este sistema
poderia conquistar outros mercados para
além do português?

Na altura, não tinha tanta noção, percebi-
o mais tarde. Era, no entanto, um investi-
mento demasiado elevado para uma gráfica
que não tinha uma estrutura tão grande, co-
mo a nossa, mas, ao mesmo tempo, tinha a
noção que isso poderia posicionar-nos.
Quando a banca acreditou neste investi-
mento, e não foi fácil, estávamos no início
da crise, fechámos o negócio, em novem-
bro 2008, dois meses depois do banco Leh-
man, nos Estados Unidos, fechar. 

Claro que isso é tudo um processo muito
complicado, porque ninguém precisa de na-
da que não conhece, e não é fácil criar ne-
cessidades num mercado que está a dimi-
nuir e a encolher. Além disso, num mercado
que dá prioridade ao preço, chegar com um
produto que é mais caro, e que não se con-
hece bem, é um trabalho que requer dedi-
cação. Antes de ter a máquina já tinha catá-
logos na rua, feitos, na altura, fora do país.

Mas foi difícil cativar clientes? Basta ol-
har para o catálogo para se ficar encanta-
do...

Sim, é verdade, o impacto visual é muito
grande, é impossível não fazer "uau”!

No entanto, os valores associados a es-
tes trabalhos não são de encantar…

Houve uma altura que muitos defendiam
que, depois de a crise passar, se voltaria a
imprimir muito… mas ninguém vai tornar a
imprimir muito. O que houve não foi só uma
mudança devido à crise, houve também
uma mudança do paradigma da comuni-
cação, tudo mudou. As pessoas só comuni-
cam em papel quando o tiverem que fazer
de uma forma diferenciada. É quase um lu-
xo. Deixou de ser um suporte por excelên-
cia para ser um suporte de excelência. Foi
esse caminho que trilhámos, e é isso que
nos interessa trabalhar, o mercado em que
as pessoas utilizam o papel como diferen-
ciador. No packaging, na brochura de uma
empresa, que se quer destacar das outras,
tem sido esse o mercado que tentamos
abranger, e é isso que a estampagem a frio
faz. No fundo, é uma técnica de acabamen-
to com grande impacto visual. Esse merca-
do acaba por existir sempre, embora seja
um nicho.

Não teve, então, dificuldade em angariar
clientes?

Arranjámos clientes na fase inicial, mas,
felizmente, não apareceram assim tantos,
porque, na realidade, não fazíamos ideia de
como funcionava o sistema. A fase inicial de
testes é muito dispendiosa, porque esta téc-
nica envolve um produto de acabamento
caro, que se consome muito rapidamente. A
vantagem da nossa estampagem é que faz,
em linha, com velocidade e flexibilidade,
aquilo que normalmente é feito fora de lin-
ha. O papel entra branco e sai impresso e
estampado. Por outro lado, quando se está
a estragar, estraga-se muito depressa, e, 

Entrevista: Estúdio Gráfico 21

Em 2008, no ano em que a crise despontava no horizonte, e muitas

gráficas começavam a definhar, Pedro Bastos investiu numa má-

quina de cerca de dois milhões de euros, a única no país que impri-

me com sistema de estampagem a frio. De uma pequena gráfica até

aos dias de hoje, o caminho do Estúdio Gráfico 21 tem sido de cres-

cimento sustentado, com base na diferenciação.



numa fase inicial, em que há variáveis a
mais, isso é inevitável. Houve, por isso, uma
fase, no primeiro ano, muito complicada. Foi
o ano de adaptação. 

Quando é que começou a dizer: ainda
bem que apostei nesta máquina?

Desde o primeiro dia que me apaixonei e
desde o primeiro trabalho que fiquei rendi-
do... e ainda hoje sou apaixonado pelos tra-
balhos que todos os dias saem, porque são
muito bonitos, têm um impacto muito gran-
de e é interessante ver a evolução do que
fazemos. Os nossos clientes começaram a
perceber como é que se utiliza a técnica de
uma forma mais eficaz, com maior impacto.

Os designers também, facilmente, enten-
dem como trabalhar com esta técnica?

Inicialmente, focámo-nos nos designers
e nas agências, porque este tem que ser
um trabalho em conjunto. Se o trabalho de
estampagem não for pensado antes, o re-
sultado final pode ficar comprometido. Pro-
duzimos um catálogo anual que mostra tu-
do o que podemos fazer. O catálogo deste
ano está prestes a ser lançado.

Quando é que a máquina de estampa-
gem a frio se tornou rentável?

Ao fim do segundo ano, início do terceiro,
a ocupação já era rentável, porque é uma
máquina de offset, e, para além do trabalho
fantástico de estampagem a frio, também
imprimimos offset a 4, 5, ou 6 cores. Portan-
to, ao fim do segundo ano, superámos o
que era o objetivo inicial e estávamos a es-
tampar mais do que o que tínhamos inicial-
mente previsto.

Quem são os vossos clientes?
Atualmente, cerca de 20% da nossa pro-

dução é dirigia da agências e 80% a clien-
tes diretos. Cerca de 70% do nosso merca-
do é português e 30% é mercado externo,
essencialmente espanhol e angolano.

Mas comunicam para fora, tentam anga-
riar clientes internacionais? 

Estamos a fazê-lo, mas trabalhamos pa-
ra um nicho de mercado. Portugal, em si, já
é um nicho, por isso, temos que olhar para
fora do país. A internacionalização é muito
difícil. Não é fácil ganhar mercado em Es-
panha. Percebemos que tem que ser com
parceiros locais, e é isso que estamos a fa-
zer e temos, atualmente, um pequeno de-
partamento comercial em Madrid. 

É mais fácil as gráficas de fora entrarem
em Portugal do que os portugueses entra-

rem em França, Alemanha, Itália?
Penso que sim, porque, tirando algumas

exceções, normalmente não estamos di-
mensionados para dar resposta. A quanti-
dade quem em Portugal é considerada
grande, quando se passa a fronteira torna-
se pequena. Enquanto que cá uma tiragem
de 50 ou 100 mil é considerada enorme, em
Espanha só é assim considerada quando
passa dos 200 ou 300 mil exemplares.

Entretanto, fez novas aquisções de equi-
pamentos?

Somos uma empresa de impressão co-
mercial e temos crescido na área de pós-
impressão e acabamento. Também tivemos
que nos adaptar para dar resposta ao mer-
cado que nos tem empurrado para a área
do packaging. Não somos uma gráfica de
packaging, mas temos trabalhado cada vez
mais neste segmento que, hoje em dia, re-
presenta cerca de metade da produção. No
entanto, sublinho que essa não é a nossa
especialização e não pensamos em direcio-
narmo-nos para esse segmento.

Tem parcerias com outras gráficas?
Sim, trabalhamos com colegas, fazemos

muita capa de livro para outras gráficas.
Também fazemos algumas capas de revis-
ta de banca, para colegas, entre outros tra-
balhos. Já existe a estampagem a quente,
mas a estampagem a frio tem esta flexibili-
dade de não se ficar dependente da cor da
película, e isso muitas vezes é utilizado pe-
los nossos colegas, também pela velocida-
de com que se estampa… 

Num período em que muitas gráficas fe-
charam, o Estúdio Gráfico 21 conseguiu
crescer... 

Fomos crescendo devagar e continua-
mos a crescer, sem cometer loucuras, e
sempre a pensar no próximo passo, que
nos torne, acima de tudo, diferentes. Neste
momento há já alguns projetos para incre-
mentar aquilo que já fazemos. Todos os
dias lutamos para sobreviver...

Está a pensar adquirir outra máquina?
Sim, embora não possa adiantar qual,

porque o negócio ainda não está fechado.
Estou a pensar numa máquina com base

num produto que pretendo oferecer, no fu-
turo. Nós, os gráficos, temos que pensar
mais à frente, temos que pensar não só das
máquinas, mas no que elas podem fazer e
na sua capacidade de responder às alte-
rações de mercado. Devemos também criar
a própria necessidade do cliente, em vez de
estarmos sempre expectantes, sentados, à
espera… Muitas vezes os clientes não sa-
bem o que querem, e podemos ser nós a
mostrar o que se pode fazer.

Hoje gasta-se muito pouco em papel,
mas ainda há mercados onde se gasta mui-
to. E cada vez é mais frequente utilizar-se
um papel diferenciado, a nível de suporte,
com técnicas de acabamento que há uns
anos eram quase impossíveis de obter, co-
mo estampar e colocar, no mesmo trabalho,
variadíssimos acabamentos que o tornam
quase uma obra de arte. E este tipo de tra-
balho não decresceu, e é cada vez mais uti-
lizado. 

Há coisas que não podem ser comunica-
das sem ser em papel. O meio impresso e o
digital estão cada vez mais ligados e há um
caminho a percorrer em conjunto. Por outro
lado, o papel tem esse lado sensorial, de
cheiro e toque, e cada vez mais percebe-
mos isso no nosso trabalho. O cliente quer
comunicar de uma forma especial, e o papel
faz isso como mais nenhum suporte faz.

Olha à sua volta e como é que encara as
dificuldades sentidas por muitos empresá-
rios gráficos, alguns tiveram, inclusive, que
fechar portas?

Não havia como evitar essa situação. O
mercado encolheu muito. Havia muita ofer-
ta, ninguém estava preparado para esta
mudança tão radical. Nós adaptamo-nos
durante essa fase, já tínhamos feito algu-
mas reestruturações antes da crise, que
nos permitiram respirar, mas para quem o
não tinha feito antes foi muito complicado.
Entrou-se numa guerra de preços que não
ajudou. 

No nosso mercado, dito comercial, tem
sido mais complicado, porque todos faze-
mos todos a mesma coisa, e todos temos
muito mais capacidade do que trabalho.
Portanto a guerra acaba por passar pelo
preço, e quando isso acontece não há nada
a fazer, a não ser diferenciar-se. É o que
nós tentamos fazer.

Temos que criar novos produtos, em con-
junto com designers, propor trabalho, propor
ao cliente novas soluções, novas ferramen-
tas, e não ficar à espera que o cliente venha
ter connosco e diga o que é que quer. 

A guerra de preços mantém-se e está a
prejudicar o mercado?

Sim. Penso que será eterna. Sinto, e al-
guns colegas sentiram também, que se dei-
xou de fazer contas. Não há como trabalhar
aos preços que se praticam hoje em dia …
imprimir papel a 4 cores mais verniz deixou
de ser um negócio rentável. 

E como é que o Estúdio Gráfico 21 gere
isso? 

O fator diferenciador ajuda muito. Quan-
to aos outros trabalhos, é claro que não
vendemos caro, mas temos que vender
nem que seja com uma pequena margem
de lucro. Mas não podemos vender ao
preço que o mercado está a vender. 

Como é que convence os seus clientes a
ficar consigo?

Convenço com serviço, dizendo aos
clientes que às 10 horas de sexta-feira, se
houver papel, podemos imprimir para sába-
do. Tendo uma estrutura de meios huma-
nos que trabalha em prol do cliente. E que
verificamos, acompanhamos e cumprimos
com tudo aquilo que o cliente nos pede. 

A empresa também está certificada. A
questão ambiental é importante para os
clientes?

Em 2012 fizemos a certificação de quali-
dade, ISO 9001, e na mesma altura recebe-
mos a certificação FSC, de gestão florestal,
e isso também é diferenciador. Em Portugal
o mercado ainda não está muito preparado
para preocupações ambientais, mas isso
vai mudando com o tempo. No entanto, os
nossos clientes internacionais e as multina-
cionais dão muito valor a isso e obrigaram-
nos a seguir esse caminho.

Uma vez que pensa em adquirir novos
equipamentos, tem boas expectativas em
relação aos próximos anos? 

Pensamos em novos equipamentos e,
acima de tudo, novos produtos. Mas creio
que mercado português não vai crescer mui-
to mais. Estamos a pensar no mercado ex-
terno, estamos a tentar fazê-lo de uma for-
ma mais efetiva, em Espanha e França. Va-
mos também estar presentes em várias fei-
ras. O fato de, em 2014, termos sido a Grá-
fica do Ano, nos Papies, deu-nos também
alguma notoriedade. Industrialmente não se
pode achar que está tudo resolvido. Se não
pensarmos no próximo passo estamos a
morrer devagar. E, por isso, estamos sem-
pre a pensar no próximo passo.

www.estudiografico21.pt

Sónia Pinheiro

"O que houve não foi só 
uma mudança devido à crise, 
houve também uma mudança

do paradigma da 
comunicação, tudo mudou."
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Futuro da Impressão 3D e
computação imersiva

A HP deu a conhecer, recentemente, a visão da empresa
relativamente ao futuro da computação e da impressão 3D,
através da apresentação do seu novo ecossistema Realida-
de Combinada. Projetada para romper barreiras entre os
mundos digital e físico, a tecnologia baseia-se em dois de-
senvolvimentos base:

- HP Multi Jet Fusion: uma tecnologia revolucionária con-
cebida para resolver a problemática da impressão em 3D re-
lativamente à combinação de velocidade, qualidade e custo.

A Multi Jet Fusion foi desenvolvida com base na tecnologia HP Thermal Inkjet e
conta com uma arquitetura única, síncrona, que melhora significativamente a viabili-
dade comercial da impressão 3D, apresentando  potencial para mudar a forma como
se entende hoje a produção. De acordo com a HP, é 10 vezes mais rápida, traz no-
vos níveis de qualidade, resistência e durabilidade, oferece maior precisão e detal-
he, e unifica e integra várias etapas do processo de impressão 3D para reduzir o
tempo de produção, os custos e o consumo de energia, melhorando significativa-
mente os custos da impressão 3D.

- HP Sprout: o primeiro produto disponível no ecossistema da Realidade Combinada
da HP é o HP Sprout, que combina o poder de um computador desktop com um inter-
face de utilizador avançado, permitindo a criação de novas experiências. Combinando
scanner, sensor, câmara de alta resolução e projetor num único dispositivo, o HP Sprout
permite aos utilizadores incorporar objetos físicos num ambiente digital. O sistema ofe-
rece ainda uma plataforma colaborativa para que utilizadores em vários locais possam
colaborar e manipular um objeto digital em tempo real.

T
enho certeza de que
todos nós, em mais
do que uma ocasião,
já colocámos esta

questão: se a minha empre-
sa decidir reduzir o pessoal,
que hipóteses tenho eu de
não ser um dos "enviados
para casa"? Uma das res-
postas a esta pergunta as-
senta no simples facto de
que sair ou ficar vai depen-
der, basicamente, do valor
que o nosso trabalho traz à
empresa.

Nesse sentido, proponho
uma estratégia para que
consiga acrescentar mais valor às tarefas
que habitualmente realiza e para que,
consequentemente, se torne num elemen-
to insubstituível para a empresa.

ANÁLISE TBV/TAV

Proponho-lhe que analise as tarefas
que executa, e que identifique aquelas
que aportam mais valor. O processo é o
seguinte:

1. Pense sobre o que faz diariamente
no seu trabalho;

2. Faça uma lista das tarefas e avalie,
de 0 a 10, o talento necessário (dom natu-
ral + preparação + esforço);

3. Calcule as repetições do que faz e
quanto tempo dedica a cada tarefa, duran-
te um dia de trabalho normal;

4. Ao mesmo tempo, pa-
ra cada atividade, pergun-
te-se quanto custaria sub-
contratar a sua execução a
um externo;

5. Classifique as tarefas,
em função do talento e do
custo de outsourcing, co-
mo:

a. Tarefa de Alto Valor
(TAV)

b. Tarefa Baixo Valor
(TBV)

De seguida, calcule o
Rácio de  Substituição
(RS), ou seja, a probabilli-
dade de você ser substituí-

vel, caso a sua empresa decida reduzir re-
cursos. Este valor é calculado dividindo-
se,  num dia normal de trabalho, o número
de horas dedicadas às TBV do total reali-
zado. Se este rácio for elevado, encontra-
se numa zona de perigo. Se além de um
RS elevado, o seu salário é semelhante
ao que tinha antes da crise surgir, está na
zona de perigo.

Não se surpreenda, uma vez que o nor-
mal é, devido à alta saturação de trabalho,
perdermos o foco e optarmos pela reali-
zação de TBV, que são mais urgentes, tri-
viais ou fáceis de executar. O problema é
que, com isso, dedicamos a maior parte
do nosso tempo a resolver questões ur-
gentes e não damos conta de que não ofe-
recemos valor suficiente à empresa.

ESTRATÉGIA PARA DIMINUIR O RÁCIO
DE SUBSTITUIÇÃO (RS)

Tenha presente que, no mundo laboral,
se aplica a verdade fundamental do tempo
limitado, ou seja, por muito que se tente,
os dias não têm mais de 24 horas, nem as
horas mais de 60 minutos. Por isso, du-
rante um dia normal de trabalho, se ocu-
parmos o nosso tempo com tarefas TBV
não deixamos espaço para as boas, as
TAV, isso pode ser um problema.

Tendo em conta aquilo que faz, ques-
tione-se: isto acrescenta valor ao trabalho
que me está atribuído? É estritamente ne-
cessário que seja eu a fazê-lo, ou pode
ser, igualmente bem feito, por um dos
meus colaboradores? É necessária uma
grande quantidade de talento (dom natural
+capacidade + esforço) para o executar?

Se as respostas forem negativas, te-
mos de agir rapidamente para alterar o
nosso grupo de tarefas e aumentar a nos-
sa contribuição de valor para a empresa.
Isso consegue-se com método, disciplina
e foco.

Método: para reduzir o RS devemos
melhorar a produtividade nas tarefas pouco
valiosas (TBV), deixando mais espaço para
realizar aquelas que acrescentam mais va-
lor ao nosso trabalho (TAV);

1. Dispensar as tarefas que não acres-
centam valor;

2. Delegar outras tarefas aos nossos co-
laboradores;

3. Reduzir o tempo da sua realização,
com o apoio de recursos tecnológicos;

4. Melhorar os métodos de trabalho;
5. Programar as tarefas (especialmente

as TAV) na nossa agenda.

Disciplina: a determinação para fazer o
que é necessário, de acordo com a planifi-
cação na nossa agenda, em vez de fazer
aquilo que lhe apetece fazer no momento,
ou que surge por alguma circunstância ex-
terna (uma visita inesperada, responder a
um email, navegar na Internet ...)

Foco: hoje em dia é um dos aspetos
mais importantes. Consiste, simplesmente,
em colocar o máximo de concentração nas
tarefas de desempenhamos:

1.Evitar o multitasking. Está cientifica-
mente provado que o nosso cérebro não
pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. O
multitasking é uma falsa sensação que cria-
mos quando mudamos continuamente de
tarefas. As consequências são a perda de
atenção, qualidade de trabalho, tempo e,
inevitavelmente, o aumento de stress.

2. Evitar elementos que nos prejudiquem
como: 

a. Responder continuamente ao email.
b. Estar em contato permanente com as

redes sociais (what'sApp, Twitter, etc.).
c. Gerir os interruptores de ritmo: colegas

que continuamente nos interrompem com
perguntas, contatos que nos visitam sem
hora marcada, etc.

Programa de Impressores
Certificados da Pantone

O Programa de Impresso-
res Certificados da Pantone
(Pantone Certified Printer
Program) dirigido a empre-
sas dedicadas à impressão
comercial e embalagens foi
atualizado para incluir novas
normas, anunciou a X-Rite
Incorporated. O programa
revê e analisa todos os aspe-
tos relacionados com a cor:
verificação prévia, prepa-
ração de arquivos, obtenção
de provas, formulação e mis-
tura de tintas, e controlo de
processos na sala de im-
pressão. Desta forma, con-
segue-se um controlo de
qualidade baseado em práti-
cas standard no sector e em
procedimentos que permi-
tem produzir cores homogé-
neas e repetíveis.

Aumente o valor do seu trabalho e torne-se insubstituível

José Antonio Martínez

Diretor de Produção da
Aries Innovación

Gráfica 
(blog:

www.lean2win.com)
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O
s sectores da impressão e emba-
lagem da Europa vão ter uma "de-
sagradável surpresa" com a entra-
da em vigor da nova normativa eu-

ropeia concebida para ajudar os consumi-
dores a obter informações mais precisas so-
bre os alimentos que consomem.

As novas e rigorosas normas para as em-
balagens de alimentos abrangem um gran-
de número de requisitos, desde informação
detalhada sobre os ingredientes, infor-
mação nutricional e dados, nomeadamente
a origem dos alimentos, e o tamanho das
fontes utilizadas na tipografia da etiqueta.

Muitos profissionais da impressão e da
embalagem desconhecem, ainda, a norma-
tiva, um documento que terá um impacto
significativo nos proprietários de marcas, uti-

lizadores finais e supermercados, e que vai
mudar a aparência das embalagens na Eu-
ropa. Para muitos profissionais, o documen-
to vai implicar a atualização dos processos
comerciais standard com vista a respeitar as
diretivas comunitárias.

A documentação foi apresentada ao abri-
go do Regulamento (UE) Nº 1169/2011, é
aplicável desde 13 de dezembro de 2014 e
vai substituir os requisitos das áreas de rotu-
lagem dos produtos alimentícios, previstos
na Diretiva 2000/13/CE, e os requisitos so-
bre etiquetagem nutricional da Diretiva
90/496/CEE. Aplicado às gráficas, isto signi-
ficará que as tiragens passam a ser uma
fração do que têm sido, e que os custos da
preparação para a flexografia ou litografia
tradicionais irão aumentar. 

A Smurfit Kappa apresentou o seu primeiro White Paper "Marketing na prateleira:
de que forma é verificado?" segundo o qual, apesar de 76% das decisões de aqui-
sição dos compradores serem feitas na loja, as marcas não têm esse facto em conta
e perdem a significativa oportunidade de marketing que isso representa. Em particu-
lar, muitas estão a desperdiçar a crescente tendência para a Embalagem Pronta pa-
ra Venda (SRP) como uma forma mensurável de influenciar os compradores direta-
mente no ponto de venda. 

A Smurfit Kappa descobriu que até 40% de um produto visualizado na prateleira
pode ser composto por embalagem secundária, um valioso canal de marketing que,
com demasiada frequência, se encontra fora dos radares das equipas de marcas e
dos diretores de marketing. Comparado com outros meios de publicidade, a oportuni-
dade na loja é significativa e pode ser rapidamente adaptada, com vista a acompan-
har as últimas campanhas de marketing.   

Com a Embalagem Pronta para Venda, os produtos chegam ao comprador numa
embalagem preparada para comercialização. Na guerra das marcas pela atenção do
comprador, estas embalagens podem ocupar um lugar destacado. A vantagem da
SRP reside na poupança de custos logísticos na loja, ao conseguir que o produto pas-
se do armazém à prateleira, de forma rápida e eficaz. Começaram a ganhar populari-
dade nos supermercados através dos grandes descontos. No entanto, se forem utili-
zadas todas as capacidade, processos e tecnologias adequadas, cada vez mais pro-
fissionais de marketing beneficiarão do resultado do estudo da Smurfit Kappa, segun-
do o qual até cerca de 76% dos compradores se fixam nestas embalagens. 

Com o objetivo de ajudar as marcas a criar novas soluções de marketing e tirar, as-
sim, o máximo partido das embalagens prontas para venda (SRP), a Smurfit Kappa
oferece aos seus clientes a oportunidade de testar e comprovar o impacto destas em-
balagens nos compradores, através da visualização da prateleira de um supermerca-
do virtual, controlando o seguimento, via webcam, graças a um sistema desenvolvido
em parceria com a Eyesee. Este sistema permite validar a eficácia do design de dife-
rentes embalagens e oferecer às marcas um ambiente flexível que demonstre os re-
sultados de diferentes estratégias de marketing, antes de as desenvolver e de imple-
mentar.

A Xeikon anunciou o lança-
mento das jornadas Xeikon Café
Packaging Innovations 2015. O
evento, organizado pela Xeikon
e pelos parceiros da rede Aura,
decorre de 10 a 12 de março no
centro de R & D e produção da
fabricante. A Xeikon pretende,
com esta iniciativa, ajudar os im-
pressores de etiquetas e embalagens, bem como empre-
sas de manipulado e compradores de impressão de todo
o mundo, a melhorar a produção digital e a torná-la num
negócio mais rentável. O conceito de Xeikon Café é um
encontro informal para a troca de conhecimento sobre

vários aspetos relacionados com
a impressão digital e identifi-
cação da informação mais rele-
vante. Vão ainda decorrer de-
monstrações da vasta gama de
impressoras digitais de etique-
tas, como a recente Xeikon Che-
etah, a impressora a cores de
etiquetas mais rápida da sua

classe, segundo refere a fabricante. Os participantes
terão a oportunidade de testemunhar como a produção
digital melhora e transforma o sector de rotulagem e em-
balagem e como converte as tiragens curtas e médias
num negócio rentável. www.xeikoncafe.com

Tintas Inkjet da Agfa
conquistam o "essenscia

Innovation Award 2014"
A Agfa foi distinguida com o "essenscia Innovation

Award 2014", na Bélgica, pelas tintas Inkjet de baixa mi-
gração para embalagens de alimentos e bebidas. De acor-
do com a fabricante, as tintas obedecem às normas euro-
peias relativas a contato com alimentos. "Selecionamos os
produtos vencedores com base na originalidade, valor
agregado à economia belga e desenvolvimento sustentá-
vel", justificou o presidente do júri, François Cornélis.

Mimaki lança mesa de

corte CFL-605RT
A Mimaki, fabricante de equipamentos de impressão e

recorte, lançou, no mercado europeu, a mesa de corte pla-
na e compacta, CFL-605RT. A máquina é dirigida a em-
presas de acabamento, embalagens, protótipos e tiragens
especiais, a pedido, de materiais impressos.

Para suportes no formato A2, a CFL-605RT trabalha
com pressão de 500g a 1000g e oferece cortes excêntrico,
tangencial e alternativo, tornando possível processar subs-
tratos com espessura entre 1mm a 10mm. 

Segundo anunciou a Durst, desde a apresentação da
máquina Gamma XD, no final do ano passado, que já fo-
ram instalados vários equipamentos em algumas das
principais empresas de cerâmica de todo o mundo. 

A nova Gamma 98XD representa  a nova geração de
impressoras a jato de tinta de 8 cores, para o sector cerâ-
mico, e oferece design modular, com a possibilidade de
ser configurada desde 3 a 8 barras de cor e larguras de
impressão entre 319 mm e 956 mm. 

O equipamento conta com a última tecnologia de ca-
beçotes "High Definition" da Durst, com dupla circulação
de tinta e com o novo "Adaptive Dot Placement Techno-
logy" que garante elevada qualidade de imagem e cor
homogénea em toda a largura de impressão. 

A tecnologia de automanutenção e limpeza e o siste-
ma "Intelligent Print Head Replacement & Alignment" ma-
ximizam a vida das cabeças de impressão e facilitam
uma mudança fácil e rápida. 

Epson lança impressora industrial de etiquetas 
A Epson lançou a ColorWorks C7500, para impressão de eti-

quetas a cores de curta tiragem. Com velocidades de im-
pressão de até 300 mm/seg. e com uma resolução de imagem
de 600x1200 ppp, a C7500 conta com tinteiros individuais de al-
ta capacidade, que permitem substituir apenas a cor que se es-
gotou, proporcionando um custo por impressão muito reduzido.

O equipamento é indicado para a produção de etiquetas de alta qualidade, incluindo para o
sector alimentar e de bebidas, caixas e embalagens, bem como rótulos energéticos da UE e
rótulos GHS. A C7500 pretende ainda eliminar os custos associados à pré-impressão, ao pro-
duzir curtas tiragens de etiquetas personalizadas on-demand. 

Nova normativa de Bruxelas afeta a
indústria da impressão e embalagem

Smurfit Kappa apresenta estudo
sobre "Marketing na prateleira"

Nova Gamma XD reposiciona a Durst como fornecedor
de soluções digitais de para o sector cerâmico

Xeikon Café Packaging Innovations 2015
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Canon lança novas impressoras de grande
formato imagePROGRAF de cinco cores

A Canon Europa anunciou o lançamento de duas novas impressoras imagePROGRAF
destinadas a negócios de impressão e reprografias que necessitem de soluções CAD e re-
presentação gráfica eficiente e de fácil utilização.

A Canon imagePROGRAF iPF670 (24" / 610mm) e a Canon imagePROGRAF iPF770 (36"
/ 914mm) permitem velocidades de impressão mais rápidas, gestão de tinta mais eficiente e
processamento de imagem mais rápido e fiável. Ambos os modelos conseguem imprimir uma
imagem equivalente a tamanho A1 em 28 segundos, no modo de impressão mais rápido. Am-
bos os modelos se encontram disponíveis para encomenda desde fevereiro de 2015.

A
Pixartprinting, especializada em im-
pressão online, anunciou uma “re-
volução no mercado web to print”.
A empresa, que tem como pontos

fortes o departamento de produção, dotado
de equipamentos de última geração, divul-
gou a chegada da sexta HP Indigo 10000, à
sede, em Veneza, passando a contar com a
maior instalação do mundo deste sistema. 

A HP Indigo 10000, a primeira máquina
de impressão digital de qualidade offset em
formato B2, é indicada para trabalhos que,
tradicionalmente, são impressos em offset
e que requerem a máxima qualidade e uma
produtividade elevada. No final do ano pas-
sado, a gráfica recebeu a quarta Komori
Lithrone GL 840 P (8 cores em formato
70x100) que se juntou a outros três siste-
mas já operacionais com a mesma configu-
ração. Conta ainda com uma linha de em-

balagem ecológica, dotada de tecnologia
de ponta que permite selecionar, para as
embalagens, materiais totalmente separá-
veis para reciclagem. 

A Pixartprinting foi também o primeiro
web to print do mundo a implantar Reevoo,
o sistema independente que mede a satis-
fação dos clientes, tornando visíveis os co-
mentários e avaliações que estes fazem di-
retamente através da Internet. Outra novi-
dade da empresa, na área da comuni-
cação, é o projeto editorial blogazine Pixart-
hinking. 

Agfa Graphics lança plotter de corte
automático :Acorta

Com o objetivo de aumentar e completar a oferta de produtos dirigidos à área de sina-
lização e display, a Agfa Graphics adicionou um novo plotter de corte automático ao
portfólio de impressão :Anapurna e :Jeti de grande formato.

O :Acorta é um plotter de acabamento e corte automático dirigido às necessidades das
indústrias de sinalização, impressão digital e embalagem, que permite uma grande varie-
dade de suportes rígidos e flexíveis, e acabamento para decoração, cartonagem, banners
e outros. De acordo com a Agfa, o :Acorta utiliza tecnologias avançadas, nomeadamente
um sistema inovador de reconhecimento automático que localiza os objetos impressos e
a posição da referência na mesa de corte, assim como o peso do substrato, para permitir
ajuste manual dos parâmetros do trabalho. Permite velocidades de corte até 102 metros
por minuto, com máxima automação e intervenção mínima de operador e conta com 40
zonas de vácuo que são ativadas automaticamente, onde e quando necessário, garantin-
do precisão e estabilidade de corte.

Sun Chemical disponibiliza guia on-line de resolução de
problemas de impressão em formato de aplicativo

A Sun Chemical anunciou que se encontra disponível, em formato de aplicativo, um guia
on-line, produzido em 2014, para auxiliar clientes na resolução de problemas técnicos co-
muns de impressão. O guia pode ser consultado em http://Inktsa.sunchemical.com e o apli-
cativo encontra-se disponível para download no Google Play e na Apple App Store.

POLAR anuncia novas soluções para corte
A POLAR vai apresentar soluções na área do corte, de 23 a 26 de fevereiro, no

Hunkeler Innovationdays, com destaque para as guilhotinas trilateral BC 330 e 56
NET. As máquinas vão estar integradas num sistema de produção, ao vivo, no stand
comum da Heidelberg e da ATS Tanner. www.polar-mohr.com/bc330

Pixartprinting inaugura uma nova era do W2P
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Heidelberg lança 
impressoras digitais 

A Heidelberg vai lançar novas impressoras digitais
no mercado - Linoprint CV e Linoprint CP - que preten-
dem substituir os modelos Linoprint C751 e C901, au-
mentando a flexibilidade e a produtividade em tiragens
reduzidas, personalizadas e híbridas. Os equipamen-
tos contam ainda com o Prinect Digital Front End, que
oferece um novo padrão de qualidade de impressão,
graças à tecnologia RIP Heidelberg Renderer e aos
processos de gestão de cores. 

A Linoprint CV aceita diversos tipos de suportes, pa-
ra uma velocidade até 90 páginas por minuto. Com cin-
co cores, sendo quatro primárias e branco, o equipa-
mento oferece ainda a possibilidade de revestimento
com propriedades high gloss como cor adicional, tanto
para cobertura total ou local. A Linoprint CP pode al-
cançar velocidade até 130 páginas por minuto.

A
Canon Europa abriu as portas do
Customer Experience Center, em
Poing, próximo de Munique, para
promover a 'Publishing and Book

Printing Conference'. A fabricante preten-
dia, com este evento dirigido aos profissio-
nais do sector da impressão de livros, edito-
rial e de produção de documentos, dar a
conhecer as tendências da indústria e as
mais recentes tecnologias, bem como de-
bater os futuros desafios do sector.

Os participantes tiveram a oportunidade
de assistir ao funcionamento da gama de
sistemas e aplicações da Canon, no seg-
mento de produção em papel contínuo, des-
de a pré-impressão até à impressão e aca-
bamento. 

A nova impressora de produção Océ
imageStream 3500 foi o equipamento que
mais expectativa gerou, segundo divulgou a
fabricante, por ser a primeira impressora di-
gital com capacidade de imprimir em papel
offset standard e suportes de baixa grama-
gem, a velocidades até 160 m/min, com
uma qualidade de 1200 ppp. 

Peter Wolf, chefe da área de  Impressão
Comercial da Canon Europa, afirmou que,
com este evento, a empresa pretendia
transmitir aos clientes as melhores formas

de reorganizar as suas empresas, com o
objetivo de os ajudar a lidar, de forma otimi-
zada, com a mudança tecnológica que está
a ocorrer no mercado, e proporcionar mais
lucro para os seus negócios. 

Tino Wägelein, responsável de Artes
Gráficas na Canon,  e Christian Franke, res-
ponsável pelas Soluções de Fluxo de Tra-
balho, analisaram os três temas principais
da edição deste ano: bases tecnológicas
(como está a entrar a tecnologia de im-
pressão digital na produção do produto im-
presso), papel (interação tecnológica entre

toner, tinta e papel) e soluções da Canon
(nomeadamente a vasta gama da empresa
para o sector da impressão de livros).

O vice-presidente de Estratégia e
Alianças do Grupo Canon, Crit Driessen,
apresentou a trajetória inovadora da empre-
sa, em áreas tão diversas como o correio di-
reto, transacional, artes gráficas e embala-
gem. Em todas estas áreas, a produção di-
gital continua a ganhar terreno, com casos
particularmente relevantes, como a embala-
gem, onde se estão a registar crescimentos
até 45%.

Partindo da ideia de que o livro impresso
e o livro digital são perfeitamente compatí-
veis, e que a penetração de cada um deles
depende da utilidade e aplicação a que se
destina, os conferencistas forneceram al-
guns dados, nomeadamente que o eBook
representa já cerca de 30% do mercado
editorial dos EUA e que a impressão digital
de livros cresceu 18%. Isto traduz-se numa
diminuição global das tiragens e das ree-
dições de livros, pelo que a impressão digi-
tal a pedido está a crescer, em detrimento
da produção tradicional em offset. 

Tintas Durst recebem selo
Greenguard e Greenguard Gold

A Durst anunciou que as tintas Rho Premium Rigid
30DM, Rho Roll 30DM e Omega 2 foram certificadas
pela Greenguard como ecológicas e não-nocivas para
operadores e ambientes de produção. A certificação
Greenguard foi criada para destacar produtos totalmen-
te livres de VOC (componentes orgânicos voláteis), se-
gundo as leis ambientais europeias. As análises e cer-
tificação são realizadas pelo Greenguard Institute
(GEI), um órgão independente.

As três tintas Durst receberam ainda o selo Green-
guard Gold, que atesta a sua utilização em áreas onde
se encontrem pessoas mais vulneráveis, como
crianças ou idosos.

Segundo a Durst, o logo da Greenguard será dispo-
nibilizado a todos os clientes que utilizam as tintas Rho
nas suas linhas de produção.

Konica Minolta
desenvolve novo
espectrofotómetro 

A Konica Minolta anunciou o seu mais recen-
te espectrofotómetro de scanner automático,
FD-9. Segundo a fabricante, o modelo é o mais
rápido disponível no mercado, indicado para a
medição de gráficos de cores padrão e para a
criação de perfis de cores. O modelo será lança-
do mundialmente no verão de 2015.

EFI disponibiliza o Fiery Go
A EFI anunciou a disponibilidade da aplicação Fiery

Go, que permite a monitorização de impressoras equipa-
das com controladores Fiery à distância. Através desta
solução, os gráficos podem gerir os trabalhos de im-
pressão a partir de qualquer ponto da empresa, realizan-
do ações como impressão, exclusão, visualização e defi-
nição de características dos trabalhos. A fabricante infor-
mou que o aplicativo, que é gratuito, também emite alertas
sobre status de consumíveis, erros e atolamento de papel,
entre outros.

Sistema MIS para gestão
de impressão

A Ricoh acrescentou, ao portfólio de produtos para
impressoras comerciais, o sistema MIS de gestão de
impressão Slingshot da Avant, que proporciona ferra-
mentas e soluções que conferem maior eficiência a
todo o processo de trabalho, desde o orçamento,
gestão de encomendas, compras e inventário, até à
planificação, envio de trabalhos e faturação. O siste-
ma foi concebido para se integrar facilmente em apli-
cações e equipamentos de outros fornecedores.

Roland DG apresenta nova
plotter de corte CAMM-1 GS-24

A Roland DG Corporation apresentou a sua mais re-
cente plotter de corte CAMM-1 GS-24, um equipamento
que oferece maior capacidade corte, maior precisão e
que inclui uma ampla gama de características de alto de-
sempenho.

Entre as novidades, o equipamento conta com um no-
vo suporte para lâminas e um novo carro de corte, com-
pletamente redesenhado, permite corte por sobreposição
até 10 passagens, com um aumento da precisão de cor-
te de 40% comparativamente à GX-24, cortando até
350gr, e largura de material de 50 a 700mm, com acrés-
cimo de 20mm de extensão graças à função "extended".

Recentemente, a empresa anunciou que desde o
lançamento da primeira plotter de corte CAMM-1, em
1988, já vendeu mais de 420.000 unidades em todo o
mundo. 

Canon promove conferência na área da edição e impressão de livros
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Pixartprinting lança nova
gama de decoração

"Forest Walk" é a mais recente proposta do Pixartprin-
ting Project, um novo produto que pretende apresentar so-
luções de impressão para decoração de salas de expo-
sições, espaços interiores, lojas e pontos de venda. A Pi-
xartprinting pretende, assim, responder às necessidades
específicas de comerciantes, cadeias de lojas, e agências
que procuram kits completos para decorações temáticas,
versáteis e personalizadas. 

O novo tema surge no seguimento da linha lançada em
dezembro do ano passado, "Land of Ice".

Prémios Fespa 2015
O programa de prémios anuais, que distingue a excelência no sector da

impressão, tem inscrições abertas. A competição mundial está aberta a for-
necedores de serviços de impressão de qualquer parte do mundo. A Ce-
rimónia de entrega de prémios decorre a 19 de maio, no jantar de gala da FESPA, em Coló-
nia, Alemanha. Este ano, a competição divide-se em 21 categorias, que abrangem uma va-
riedade de aplicações. Cada categoria corresponde a trabalhos de impressão digital, serigra-
fia ou uma combinação de qualquer processo de impressão. www.fespa.com/awards

Têxteis com autoabastecimento energético
O Instituto Tecnológico Têxtil (AITEX) e o Instituto Tecnológico de Ótica, Cor e Imagem

(AIDO), especializado em sensores de fibra ótica e impressão funcional, estão a colaborar
no projeto de investigação AMBIENTEX. Através desta parceria, que desenvolve tecidos
inteligentes, utilizando tecnologia de fibra ótica e impressão funcional, os investigadores
conseguiram que tecidos inteligentes se autoabasteçam, captando energia presente no
ambiente para produzir energia elétrica capaz de alimentar sistemas de baixo consumo,
sem necessidade de ter de substituir baterias ou recarregá-las na rede elétrica.

A Durst anunciou novidades na linha de impressoras digi-
tais UV inkjet para o segmento têxtil, durante a Heimtextil
2015, que decorreu em Frankfurt, na Alemanha, entre 14 e
17 de janeiro.

Entre as novidades constam soluções da linha Durst Kap-
pa, nomeadamente a Kappa 320 (com largura máxima de
330 cm) e Kappa 180 V2. No evento, a Durst destacou ain-
da a Rhotex 180 TR, uma impressora de sublimação com

capacidade para altos volumes. A máquina possui largura
de 185cm e vem equipada com tecnologia de cabeças Durst
Quadro S, que permite obter resolução de 1200dpi a uma
velocidade de 200m2/h.

A
Canon lançou dois novos
sistemas a co-
res de alto
rendimento,

disponíveis em for-
mato de impressora
ou multifunções: o siste-
ma Océ ColorWave 500,
dirigido a grupos de tra-
balho em ambientes
CAD/GIS de engenharia
e de arquitetura, e o Océ ColorWave 700, projetado para
aplicações de grande formato no sector das artes gráfi-
cas.

O sistema Océ ColorWave 700 é dirigido a empresas
que necessitem de um alto volume de impressão, nomea-

damente reprografias e
fornecedores de im-
pressão de sinalização
e aplicações em inte-
riores, para sectores
como retalho, hotelaria
e ponto de venda, en-
tre outros. 

O sistema é com-
patível com substratos
até 0,8 milímetros de

espessura, sendo adequado para uma ampla gama de
aplicações gráficas, nomeadamente impressão em tela,
papel fotográfico, têxtil e papel de parede.

Canon lança novos modelos Océ ColorWave

Durst apresenta novo portfólio para impressão digital em tecido na Heimtextil 2015

Fit for future markets.

Destaque-se da concorrência e conquiste novos mercados. 

O mercado digital desenvolve-se a uma velocidade vertiginosa e abre novas perspectivas. 

Poderá diferenciar-se nos seus mercados e estará preparado para novos modelos de negócio, 

através dos sistemas de acabamento da Müller Martini para impressão digital e impressão 

offset. Os nossos sistemas híbridos preparam-no para os futuros mercados e entusiasmam 

Müller Martini – your strong partner.
As revistas, os cadernos e os folhetos 

ao mesmo tempo, uma maior diversidade 
de produtos. 
Com os sistemas digitais de linhas de coser 
a arame, a Müller Martini oferece novas 
soluções ao mercado.

Linha de coser 
a arame
Presto II Digital

Müller Martini Iberica S.A.U. 
Tel +351219108230 
www.mullermartini.com/es



A
editora do
jornal es-
panhol "El
M u n d o " ,

Unidad Editorial, e a
gráfica Calprint, de
Medina del Campo,
apostaram na tecno-
logia de impressão
híbrida da Kodak
que possibilita a im-
pressão de dados
variáveis e um maior
grau de personalização do jornal diário.
Graças à instalação de cabeças de im-
pressão na rotativa, sem necessidade de efetuar
modificações no equipamento, e com um investimento re-
duzido, tornaram-se pioneiras em Espanha, ao oferecer um
diário que pode incluir alterações no cabeçalho, nas notícias
da capa e nas promoções, sem necessidade de parar a ro-
tativa, nas cinco edições do "El Mundo" que são impressas
diariamente nesta gráfica.

Ambas as entidades, com o apoio da Kodak, organiza-
ram, no final do ano passado, uma jornada de portas aber-
tas para demonstrar as vantagens da impressão híbrida,
numa sessão de simulação da produção do jornal "El Mun-
do” e, posteriormente, numa outra sessão de produção real,
que aconteceu após a meia-noite. Mais de 50 editores par-
ticiparam do evento, assistindo às possibilidades de combi-
nar impressão de dados variáveis com a rotativa.

A montagem de duas cabeças de impressão Kodak S20
na rotativa KBA Comet foi muito simples e totalmente inde-
pendente do fabricante. Desde junho do ano passado, altu-
ra em que começou a imprimir, que o sistema se tem reve-

lado fácil de manusear, com cuidados míni-
mos, funcionando como uma quinta cor, direcio-

nada para a cabeça híbrida.
A editora destaca a qualidade e uniformidade obtidas na

impressão e a poupança no tempo de resposta, com re-
duções até 40 minutos, e a diminuição de desperdício de
papel. A tecnologia Kodak oferece uma velocidade de 600
m/min, relativamente à cabeça S20, e de 900 m/min nas ca-
beças S30, permitindo, assim, a instalação em rotativas de
alta velocidade. 

A partir daqui, os responsáveis da Unidad Editorial e da
Calprint pretendem explorar plenamente as infinitas possibi-
lidades oferecidas por esta tecnologia, apresentando um
jornal completamente costumizado, ao gosto do leitor, com
personalização dos exemplares para os assinantes, pro-
moções e sorteios, publicidade localizada, descontos per-
sonalizados, entre outras possibilidades.

A Calprint Medina del Campo surgiu há oito anos, unin-
do-se à gráfica que já existia em Benavente desde 1993, e
imprime as edições do El Mundo de Castilla-León, Marca e
Expansión, da Unidad Editorial, além de outros trabalhos. 
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Polestar completa a
instalação das

impressoras Goss
Sunday 5000

Duas rotativas offset de 96 páginas Sunday
5000 estão já totalmente instaladas, em produção
na gráfica Polestar, em Sheffield, no Reino Unido.
O projeto, liderado por Peter Banks, diretor do ser-
viço de atendimento ao cliente da Goss, e Jim Al-
gar, diretor de operações da Polestar, envolveu
1.500 pessoas, com equipamento e pessoal de
sete países diferentes.

Com a infraestructura devidamente instalada, a
Polestar produz, entre outros, o suplemento da re-
vista Weekend do Daily Mail.

Novo tipo de abertura no
FlexLiner da Müller Martini

O sistema de encarte FlexLiner conta com uma nova mo-
dalidade de abertura, simples, que permite manusear produ-
tos sem dobra prévia. O sistema de encarte da Müller Martini
está agora ainda mais flexível e pode também abrir produtos
sem dobra anterior ou posterior. 

Os produtos guilhotinados trilateralmente e os de formato
tabloide, nomeadamente revistas ou boletins locais, são cui-
dadosamente abertos no centro, com uma régua, sendo pre-
parados para o processo de encarte. Posteriormente, os su-
plementos são encartados sem perder produção. A abertura
de revistas é opcional e pode ser equipada, de forma simples,
nos sistemas FlexLinert existentes. A FlexLiner com abertura
por ventosas é também utilizada para encartar suplementos a
altas velocidades de produção. 

A primeira produção digital de
jornais do mundo

A Mengis Druck AG, localizada em Visp, no cantão
suíço de Wallis, trouxe um marco à indústria gráfica, ao
instalar a primeira máquina de impressão de jornais digi-
tais do mundo. O título Mengis, o 'Walliser Bote ", será im-
presso, em julho próximo, de uma forma totalmente digi-
tal e será manuseado na sala de expedição com um sis-
tema de encarte Alphaliner da Muller Martini.

A partir de julho deste ano, o 'Walliser Bote ", com uma
tiragem de 22.000 exemplares, 6 dias por semana, será o
primeiro jornal impresso numa máquina de impressão de
rolos HP T400 Color Inkjet. O novo sistema de impressão
digital também vai imprimir impressões comerciais , subs-
tituindo uma instalação offset mais antiga.

O projeto inclui ainda um sistema de dobragem da
manroland e uma sala de expedição da Muller Martini. 

HP desenvolve nova geração
de cabeças de impressão

A HP anunciou a nova cabeça de impressão High De-
finition Nozzle Architecture (HDNA). O dispositivo térmico
possui sistema de duplo canal e trabalha em resolução de
2400dpi e uma velocidade 33% maior do que as cabeças
térmicas antecessoras da HP.

A arquitetura modular da cabeça possibilita upgrades
nas impressoras inkjet rotativa (web press), aumentando
a qualidade e a velocidade, à medida que novas tecnolo-
gias são lançadas. 

As cabeças HP HDNA permitem pontos pequenos e
grandes, o que melhora a impressão de detalhes finos e
transições suaves de cor. Esta é a quarta geração de ca-
beças que empregam tecnologia MEMS (Micro Eletro
Mechanical Systems), que permite o aumento da densi-
dade de nozzles (maior resolução de impressão) e a
criação de circuitos integrados.

A nova tecnologia para as impressoras rotativas de ja-
to de tinta HP duplica a resolução de impressão nativa
das atuais cabeças de impressão inkjet da HP, ao passar
de 10.560 para 21.120 bicos, o que representa 2.400 bi-
cos por polegada. Suporta ainda a tecnologia dual-drop
para obter textos nítidos, linhas finas, tons de pele preci-
so, transições naturais de cinza e de cor, bem como um
maior realce e detalhe das sombras. 

A HP vai ainda oferecer um novo modo de qualidade,
que imprime até 122 metros por minuto, a cores, com tec-
nologia de gota dupla para melhorar a função da passa-
gem na qualidade de impressão. As novas cabeças de
impressão permitem uma velocidade máxima de im-
pressão de 244 metros por minuto.

Horizon lança novo
equipamento de encadernação
para A4

A nova máquina para produção de revistas e catálo-
gos Horizon, modelo SPF-200L / FC-200L, permite enca-
dernar com agrafos, em formato A4. A máquina de agra-
fo e dobra SPF-200L é automática, possui um ecrã tátil a
cores e permite preparar o trabalho em menos de dois mi-
nutos. A guilhotina de corte frontal é fácil de manusear. O
equipamento Horizon SPF-200L/FC-200L pode produzir
até 3.500 revistas/hora em tamanho A4 "paisagem".

René Gentou, Kodak Iberia
Business Director; Luis Vir-
gos, responsável de Negócios
de Impressão Digital da Ko-
dak;  José Luis Peregrina,
responsável de Produção da
Calprint; e Pedro Antonio
Iglesias, diretor de Produção
da Unidad Editorial.

Jornal “El Mundo” é pioneiro
em impressão híbrida 



Companhia Web site
ANASISCOR. www.anasiscor.pt
ANTALIS PORTUGAL www.antalis.pt
AUTO GRAFICA www.auto-grafica.pt
AZEVEDO & ALBUQUERQUE www.azevedoealbuquerque.com
BÖTTCHER www.boettcher-systems.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.grafodinamica.pt 
GRAFOPEL www.grafopel.pt
IBEROPRENSA www.iberoprensa.net
IMPRESSIVE WORLD www.impressive-world.pt

Companhia Web site
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.toners-e-tinteiros.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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www.laprensa.com.pt
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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 
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Udo Panenka 

Presidente de Esko 
A Esko anunciou que Udo Panenka, Vice-

presidente Sénior de Vendas Globais e

Marketing substituiu, desde o início do ano,

Carsten Knudsen como presidente da

empresa.

José Luis Barroso

Técnico-comercial para Portugal de Comindex
José Luis Barroso vai liderar a expansão da

Comindex em Portugal. Licenciado em

Engenharia Biológica na especialidade de

Processos Químicos, Tecnológicos e

Alimentares, e pós-graduado em Gestão

Empresarial, José Luís Barroso vai

assegurar “uma excelente assistência

técnica e comercial”, segundo anunciou a empresa. 

Antonio Yubero

Diretor-geral na Manroland Ibérica
Antonio Yubero foi nomeado diretor-geral

da Manroland Ibérica, em substituição de

Vitor Manuel Lopes da Costa, que

continuará a colaborar com a Manroland

como agente comercial da empresa em

Portugal. Antonio Yubero, 58 anos, que

conhece profundamente a indústria de

impressão da Península Ibérica, vai supervisionar o

funcionamento geral e promover o crescimento dos negócios

nos mercados espanhol e português. 

Reinhard Marschall

Diretor da KBA Alemanha
Desde janeiro que Reinhard Marschall

lidera a filial alemã do departamento de

offset de folha da Koenig & Bauer.

Reinhard Marschall juntou-se à KBA

Mödling em 2010, como gerente de

vendas. Tendo em conta as mudanças

estruturais no sector de impressão, o novo

diretor da KBA Alemanha será responsável por potenciar a

comunicação com os clientes a fim de otimizar o processo de

produção.

Nicola Opitz

Diretora de Vendas de Packaging da Antalis Europa
Ocidental
Nicola Optiz conta com mais de 15 anos de

experiência no sector de embalagem,

primeiro na Brangs + Henrich, adquirida em

2004 pela Antalis, e posteriormente como

Diretora de Contas de Clientes

Internacionais da Antalis. Mais

recentemente, trabalhou no Departamento de Compras onde

geriu estratégias com fornecedores de produtos de embalagem.

Thomas Kratochwill

Diretor de vendas e marketing para divisão de papéis
especializados da Sappi
Desde o início do ano que a Sappi conta com o austríaco

Thomas Kratochwill na função de diretor de vendas e marketing

para a divisão de papéis especializados. Kratochwill, que

ingressou na empresa em 1995, terá missão continuar a

expansão da atuação da divisão e reforçar a presença da

empresa na região.

Pessoas

Porto recebe 
Portugal Print 

A Exponor, no Porto, vai receber, de 19 a 21 de
março, a 3ª edição da Portugal Print 2015, um cer-
tame dirigido aos profissionais da indústria gráfica.
Com 53 empresas confirmadas, entre as quais Xe-
rox, Konica Minolta e Fujifilm, e 95% da área de ex-
posição ocupada, a Feira das Artes Gráficas e Têx-
til Profissional decorre dois anos depois da segun-
da edição, em 2013, que contou com a presença
de cerca de 42 empresas expositoras. Segundo re-
velou a Profair, empresa organizadora do evento,
35% dos visitantes da edição de 2013 pertenciam
ao sector de artes gráficas, 28% ao sector têxtil
profissional, 20% à área de rotulagem e publicida-
de exterior e as restantes a outras áreas: 9% seri-
grafia, 5% fotografia e indústria audiovisual, 2%
grandes contas e 1% escolas profissionais e ensi-
no superior. A "La Prensa" irá marcar presença,
com um stand, na edição deste ano. 

www.portugalprint.com

Easyfairs organiza Empack e Logistics em Portugal
No âmbito do seu plano de expansão e crescimento, a Easyfairs chega a Portugal com a celebração conjunta da Em-

pack e Logistics, na cidade do Porto, que vai decorrer de 22 a 23 de setembro deste ano, no pavilhão 6 da Exponor.
Empresas como a Trebol Group, MP Systems, Ovelar, Bizerba, Sartorius e a Interroll já confirmaram a sua presença no
evento. Segundo referiu Marina Uceda, diretora da Feira, o lançamento em Portugal representa uma oportunidade de
expansão para as empresas espanholas, bem como para as empresas portuguesas que podem, assim, “usufruir de um
evento dirigido a um público 100% profissional que procura novas soluções para otimizar o seu processo de produção
de embalagens e questões logísticas".  Para além da área de exposição, o certame vai ainda incluir uma área de for-
mação e espaços para networking.

Drupa altera periodicidade e será
realizada a cada três anos

A Drupa, considerada a mais importante feira do mundo da indústria gráfica,
anunciou que vai alterar o ciclo de quatro para três anos, depois de 2016, ano
em que irá decorrer de 31 de maio a 10 de junho, em Düsseldorf, na Aleman-
ha. "A cadeia do processo de impressão mudou radicalmente devido à Internet
e às tecnologias digitais. O desenvolvimento de novas aplicações e soluções
está a abrir novas áreas de negócios. Ao mesmo tempo,  tecnologias inovado-
ras, como a impressão 3D, impressão eletrónica e funcional estão a ganhar te-
rreno. Mais do que nunca, é fundamental que os nossos clientes tenham uma
visão geral da tecnologia de ponta e que sejam inspirados a adotar novos mo-
delos de negócios e soluções", justificou o presidente do conselho consultivo
da Drupa e presidente da KBA, Claus Bolza-Schünemann.

FESPA 2015 
abre inscrições

Está aberto o período de inscrições para a FESPA
2015, que decorre de 18 a 22 de maio, em  Colónia, Ale-
manha, sob o tema "Descobrir o universo da im-
pressão". Durante o evento, os visitantes vão poder ace-
der a mais de 700 expositores, bem como a sessões for-
mativas, com seminários práticos e teóricos, que anali-
sarão todo o leque de soluções para impressão de gran-
de formato, rotulagem, sinalização e decoração impres-
sa de interiores.

Este ano, a FESPA global Expo reúne quatro even-
tos: a FESPA 2015, focada na serigrafia e impressão
têxtil e digital de grandes formato; a FESPA Fabric para
impressão e decoração de vestuário; a European Sign
Expo para sinalização não imprensa e soluções de co-
municação visual; e a Printeriors, a nova montra para a
decoração de interiores, que inclui uma conferência.

Os delegados podem registar-se gratuitamente
através do site www.fespa2015.com, antes de 17 maio
de 2015 e poupar os 70€ do preço da entrada no local. 

Graphispag 2015: novas perspetivas para a impressão
De 24 a 27 de março, a Graphispag vai reunir, no Pavilhão 2 da Gran Via de Fira de Barcelona, 180 expositores
diretos representantes de 400 marcas, contando ainda com áreas para testes de aplicações gráficas, apresentação
de inovações de impressão, e para conferências e networking.

Madrid acolhe
3D Printshow
A 12 e 13 de março, Madrid vai re-

ceber o 3D Printshow 2015, uma ex-
posição internacional totalmente inte-
rativa sobre impressão 3D para em-
presas e consumidores. 

Na Galeria de Cristal do Palácio
de Cibeles, mais de 40 expositores
vão apresentar a mais recente tecno-
logia em impressão 3D e digitali-
zação 3D.

www.3dprintshow.com

A utilização da impressão 3D na produção de protóti-
pos e na personalização de embalagens, o surgimento
de novos materiais, nomeadamente bioplásticos, e o au-
mento da procura de sistemas anticontrafação estão a
marcar as tendências no segmento da embalagem para
sectores não-alimentares. Somando a isso preocu-
pações relacionadas com a redução de custos e melho-
ria da sustentabilidade, entre vários outros temas, foram

abordados no segundo encontro sectorial do Instituto Es-
panhol de Embalagem (IEEE), realizado a 30 de janeiro,
na Feira de Barcelona, em colaboração com a Hispack.

O diretor da Hispack, Xavier Pascual, aproveitou o
evento para apresentar a oferta do salão, que terá lu-
gar de 21 a 24 abril de 2015, no recinto da Gran Via de
Fira de Barcelona e que vai reunir mais de 620 exposi-
tores. 

Instituto Espanhol de Embalagem e Hispack promovem encontro sectorial
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Iggesund aposta 
no crescimento

A Holmen Group,
grupo que inclui a Ig-
gesund Paperboard,
vai investir cerca e 60
milhões de euros nas
fábricas localizadas
em Iggesund (Suécia)
e Workington (Inglate-
rra). O investimento
em Iggesund pretende
aumentar a produção
de celulose, das
atuais 370 mil tonela-
das para 420 mil tone-
ladas. Na fábrica de cartão, o grupo pretende aumentar a
capacidade em cerca de 10%, sem investimentos. Com o
investimento em Workington, o grupo pretende aumentar a
capacidade de produção de cartão na fábrica, passando
das 200 mil toneladas para as 220 mil toneladas. 

Stora Enso CKB 
A Stora Enso apresenta uma nova categoria de CKB

(cartão multicamadas com reverso craft) para materiais
ondulados, caixas e expositores. A nova categoria de 195
g /m2 pode ser combinada com outros materiais, graças à
sua superfície lisa e elevada eficiência nos processos de
transformação. 

Com revestimento na superfície, o CKB oferece re-
sistência excecional, especialmente à rotura, e uma boa
estabilidade após a colagem. A superfície lisa ajuda a pre-
venir o efeito de washboard (formação de ondas) quando
laminada sobre materiais de cartão canelado.

Eataly Smemoranda
escolhe papel
ecológico

Crush Favin, papel ecológi-
co produzido com resíduos de
produtos ecológicos, foi sele-
cionado pela Smemoranda para utilização no primeiro cader-
no da marca Eataly Smemoranda. A capa deste novo cader-
no utiliza papel Favini, a primeira gama de papéis ecológicos
que substitui até 15% de polpa de árvores virgem com resí-
duos de polpa de cítricos, milho, kiwis, azeitonas, amêndoas,
avelãs, café, lavanda e cerejas .

Este é o primeiro caderno da  Eataly Smemoranda, inte-
grado numa linha de produtos que enfatiza a criatividade e os
valores ambientais e que se encontra disponível numa ampla
gama de cores e formatos.

Sappi inaugura
Paper Lab

Com a inauguração do laboratório de papéis Paper
Lab, a Sappi continua a expandir o Centro de Competên-
cias de Papéis e Cartões Especiais da sua fábrica em Al-
feld. A abertura do laboratório representa mais um passo
na expansão  da divisão de papéis especiais da Sappi, na
sequência da renovação da máquina de papel PM 2, o
ano passado, que envolveu um investimento de cerca de
61 milhões de euros. Com um investimento avultado, a
empresa substituiu a linha de testes do laboratório clima-
tológico. O laboratório de Ensaios, que incorpora a tecno-
logia mais recente e permite medir mais gramagens - de
18 a 400 g / m2 -  é um centro líder mundial de análises de
papéis e cartões especiais.

Calendário 
da Inapa 2015

promove projeto
Ibérico 

O calendário da INAPA de 2015 voltou a ser mote pa-
ra um novo projeto com escolas de design, desta vez
com a Escola Superior de Design de Madrid, Escola
Massana de Barcelona e o IADE, de Lisboa. A capa do
calendário deste ano foi impressa em Imagine Silk 350
g/m2 e a contracapa em Eural Premium 350 g/m2. Nas
folhas de cada mês foram aplicadas técnicas de im-
pressão, nomeadamente serigrafia, verniz UV ou es-
tampagem, com tintas da Sun Chemical. Designado por
"Make it yours", o projeto desafiou futuros designers a
recriar 12 pinturas de grande reconhecimento. Entre
elas, o mês de janeiro, que representa Fernando Pes-
soa, de José Almada Negreiros, impresso em Pop´Set
Ultra Red 320 g/m2; fevereiro, com La Gioconda, de Le-
onardo Da Vinci, impresso em Coriandoli Candido 250
g/m2; junho, com Los Girasoles, de Vincent van Gogh,
impresso em Conqueror Connoisseur; e novembro com
Frida Kahlo, impresso em Malmero Perlé Blanc 250g/m2.

Breves

Grupo Portucel Soporcel lança
concurso na Paperworld  
�O Grupo Portucel Soporcel marcou presença na
Paperworld 2015, que decorreu entre 31 de Janeiro e
3 de Fevereiro, em Frankfurt, Alemanha, onde
anunciou o concurso mundial “Navigator Dreams”,
dirigido a jovens profissionais e estudantes de design.
Com esta iniciativa, a fabricante desafia os
concorrentes a desenvolver o novo layout para o
Navigator Students, um produto destinado ao mercado
estudantil, disponível durante o período de Regresso
às Aulas, assente numa imagem moderna,
diferenciadora e adaptada aos requisitos desse target
mais jovem. www.navigatordreams.com

SCA desenvolve papel para
embalagens flexíveis
�A SCA desenvolveu o papel Solo Print, revestido
numa face, inserido da gama de produtos de
Embalagem Sustentável. Especialmente desenvolvido
para embalagens flexíveis, Solo Print é adequado para
sacos, papel de embrulho e banners, entre outros
produtos. Garante boa qualidade de impressão e alta
opacidade e conta com certificação que permite
contato direto com alimentos gordurosos ou secos. O
novo papel oferece ainda proteção contra a humidade
e pode ser usado em aplicações para cartão.

International Paper divulga
resultados de 2014
�A International Paper divulgou os resultados
líquidos de 2014, segundo os quais o lucro operacional
do ano completo de 2014 foi de 1,3 bilião de dólares,
comparativamente a 1,4 bilião em 2013.  As vendas
anuais totalizaram 23,6 biliões de dólares. O lucro
operacional dos negócios de 2014 correspondeu a 2,8
biliões.

Portucel investe na produção
de papel "tissue" 
�A Portucel anunciou a aquisição da AMS, uma
produtora de papel "tissue" localizada em Vila Velha
de Ródão, num investimento de cerca de 80 milhões
de euros. A empresa tem uma capacidade de
produção de 30 mil toneladas de papel doméstico e de
50 mil toneladas de "converting". Também conhecido
como papel "tissue", o papel doméstico é próprio para
guardanapos, rolos de cozinha e papel higiénico
Além do investimento global na AMS, a Portucel
anunciou, em comunicado, que pretende aumentar a
capacidade de produção e chegar, a médio prazo, à
liderança do mercado europeu. 
No mercado de papel não revestido a empresa é a
principal produtora europeia, e a sexta maior a nível
mundial. 
A Portucel registou um resultado líquido de 181,5
milhões de euros em 2014, menos 13,6% do que em
2013 (210 milhões de euros).
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