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P
ara comemo-
rar os 50 anos
da empresa, a
Inapa reuniu

clientes, fornecedores
e parceiros numa ce-
rimónia, no Forte de
São Julião da Barra,

em Oeiras, a 19 de junho,
onde homenageou o pas-

sado e revelou os objetivos para o futuro.
Num discurso onde não esqueceu os clientes e parcei-

ros que ao longo dos anos têm acompanhado o cresci-
mento da empresa, o CEO da Inapa Portugal, Ginés Ra-
mirez, relembrou o ano de 1965, marcado pelo início do
percurso de sucesso da Inapa, através da construção da
primeira fábrica de papel de grande escala, em Portugal.

Desde então, até aos dias de hoje, o Grupo Inapa está
presente em nove países, através de 21 empresas, com
uma faturação de 950 milhões de euros. "Nestes 50 anos
temos acompanhado o desenvolvimento do mercado
gráfico, passando pela tipografia, pelo desenvolvimento
tecnológico da impressão offset dos anos 80 e 90, até à
era digital no século XXI", recordou Ginés Ramirez.

"Fomos protagonistas, em conjunto com os nossos
clientes e fornecedores, da introdução no mercado de no-
vos produtos que se adaptaram às exigências, cada vez

maiores, de qualidade e serviço, requeridas pela moderni-
zação tecnológica do sector das Artes Gráficas. Acom-
panhámos sempre a evolução do sector", afirmou o atual
responsável pelo grupo em Portugal.

Mas se o passado e o presente foram celebrados pelo
seu sucesso, a Inapa olha com otimismo para os anos que
se aproximam. "É, também, o momento de pensar nos de-
safios que nos aparecerão no futuro, no qual, digam o que di-
gam, continuaremos a apostar pela continuidade do mundo
da impressão como o meio de comunicação mais eficaz.
Este futuro exigente vai trazer alterações, como a impressão
digital, a personalização e outros suportes de impressão que
nos obrigarão a renovarmo-nos", sublinhou.

O Grupo delineou a sua Agenda 2020, onde define a
intenção de se manter numa posição de liderança, apos-
tando num crescimento sustentável, na diversificação de
negócios e mercados e na melhoria de eficiência, através
da redução de custos. No âmbito da diversificação do
negócio, a Inapa definiu como objetivo prioritário o cresci-
mento nas áreas de comunicação visual e embalagem
industrial, ou packaging.

Recentemente, o Grupo anunciou os resultados do
primeiro trimestre do ano, apresentando um resultado
líquido consolidado de 1 milhão de euros. No fecho de
contas deste período destaca-se a redução de 2,4% nos
custos operacionais e o aumento de 4,3% dos negócios
complementares (embalagem e comunicação visual).

O
livro "A Práxis no Design Gráfico de Robin Fior e con-
textos, 1935-2012", da autoria de Maria do João
Bom, professora de Design e Diretora do curso de

Design do Instituto Politécnico de Tomar, é oficialmente
lançado a 29 de Setembro, no Museu do Design e da Moda
(MUDE), em Lisboa, data que marca a morte do designer ( a
29 de setembro de 2012).

Inspirado na obra do designer inglês, Robin Fior, e elabo-
rado com base na tese de doutoramento da autora, o livro
desenvolve, ao longo de mais de 500 páginas, a história da
produção artística e dos percursos mentais do designer, vi-
vidos nos dois países onde residiu, Inglaterra e Portugal,
tendo sido neste último onde trabalhou largos anos, até à
sua morte. 

Maria João Bom, que concebeu o design gráfico do livro,
também este um tributo a Robin Fior, aborda as várias
áreas de ação de trabalho do designer, nomeadamente

cultura, comércio, indústria, com destaque para o campo
político. A autora aborda os conceitos e os contextos de
vários cartazes políticos icónicos da Revolução do 25 de
abril, desenvolvidos pelo artista, como símbolo do Movimen-
to de Esquerda Socialista (MES). Robin Fior foi ainda um
dos fundadores da Associação Portuguesa de Designers,

em 1976.  "A vontade de desenvolver este estudo, nasceu
na sequência de Maria João Bom ter trabalhado durante
dois anos no atelier de Robin Fior, ao longo dos quais se
apaixonou pela forma como o designer pensava e executa-
va o seu design gráfico, pelo facto de ser sistematicamente
determinado em virtude dos seus requisitos semânticos",
refere a editora, em comunicado. 

Segundo Maria João Bom, para além de ter sido um
pioneiro e um desbravador de novos caminhos, Robin Fior
“contribuiu para tornar mais rico o design gráfico português e
além-fronteiras”. 

Numa edição da Caleidoscópio, a impressão do livro
contou com o apoio da Konica Minolta, multinacional japo-
nesa do setor da impressão profissional e gestão documen-
tal, que imprimiu a primeira edição do livro numa bizhub
PRESS C1100, reforçando assim a sua estratégia de
promoção deste equipamento.

Prémios do 
Design Português

Foram recentemente anunciados os vencedores
dos novos Prémios do Ano do Design Português, cria-
dos no âmbito do Ano do Design Português, uma ini-
ciativa conjunta da Secretaria de Estado da Cultura e
do Ministério da Economia. 

Joana Monteiro, designer gráfica, fundadora do Clu-
be dos Tipos (ver pag. 4), foi a vencedora do Prémio Se-
bastião Rodrigues, na área de design de comunicação,
pelos cadernos de programação do Teatro Nacional de
São João, temporada 2011-2013.

O prémio, alusivo a Sebastião Rodrigues, uma
referência no design gráfico, pretende assinalar a
importância do design de comunicação nacional nas
suas diversas áreas e formas de aplicação. O Prémio
Finalistas, também nesta especialidade, foi entregue a
Sérgio Alves, jovem designer com atelier no Porto, pelo
livro Cassandra. Criados com o objetivo de estimular a
qualidade e inovação do design nacional, os prémios
contemplam três categorias - design de produto, design
de comunicação e design de interiores - e destinam-se a
designers nacionais que desenvolvam trabalho, em Por-
tugal ou no estrangeiro, e a estudantes finalistas ou
recém-formados. 

O nome de cada prémio pretende homenagear três
grandes mestres do design português contemporâneo,
Daciano da Costa, Sebastião Rodrigues e Pádua
Ramos, nas áreas de design de produto, design de
comunicação e design de interiores. 

As obras dos vencedores e dos finalistas vão estar
em exposição no Museu Nacional dos Coches, em Lis-
boa, até 29 de Novembro. Os prémios terão uma perio-
dicidade bienal. 

A Pixartprinting, fornecedora
de serviços web to print, lançou
o serviço de impressão online de
livros, com tiragens a partir de
10 exemplares, a preços compe-
titivos, com garantia de facilida-
de de utilização, tecnologia de
ponta, qualidade de impressão,
prazos de entrega rápidos e segu-
ros, e serviço ao cliente, antes e
pós-venda.

Na seção específica da loja on-
line, é possível imprimir livros em
quatro formatos diferentes (11x18,

15x21, 17x24 e 21x29,7 cm),
com interior impresso digital-
mente em papel de 90 g, a pre-
to e branco, sendo possível
personal izar os produtos
através da escolha de capas,
que podem ser plastificadas,
opacas e brilhantes, a cores ou

a preto-e-branco, e técnicas de
encadernação e acabamentos
especiais.

Inapa celebra 50 anos 

com clientes e fornecedores 

Ginés Ramirez

Pixartprinting imprime tiragens reduzidas de livros

Maria João Bom lança livro em homenagem ao designer gráfico Robin Fior

Apigraf promove 20.º encontro
A Apigraf, Associação Portuguesa das Indús-

trias Gráficas e Transformadoras do Papel, pro-

move, a 25 e 26 de setembro, o 20.º encontro de

empresários gráficos, que este ano decorre na

Figueira da Foz. 
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I
nicialmente criado por dois designers
gráficos, o Clube dos Tipos, nasceu em
Coimbra, a partir de uma forte ligação
que Joana Monteiro, distinguida este
ano com o Prémio Sebastião Rodrigues,

sentia pela tipografia tradicional.
Foi em Londres que a jovem designer grá-

fica teve o primeiro contacto com esta técni-
ca artesanal de impressão, enquanto estu-
dou no Royal College of Arts e, mais tarde,
no Camberwell College of Art.

Quando Joana voltou para Coimbra, em
2011, rapidamente procurou formas de con-
ciliar o design e a sua paixão pelos tipos e
pelas prensas. "Visitei o Rui, na Tipografia
Damasceno, para lhe propor o desafio de
tirar o pó aos tipos. Aguardei pela vinda do
Paul Hardman para Portugal e juntos fize-
mos nascer o Clube dos Tipos", conta.
Joana acabou, posteriormente, por assumir
na totalidade a gestão do projeto, após Paul
ter avançado com o seu próprio projeto. "O
Clube dos Tipos é uma invenção não forma-
lizada. Não existe legalmente. É uma marca
minha que uso de forma livre quando me
convém. Essa liberdade tem o preço da
ilegibilidade a qualquer tipo de apoios.
Assim espero continuar. Livre", sublinha a
designer. 

Lançado oficialmente na Experimenta
Design 2013, em Lisboa, o projeto assume-
se, antes de mais, como um clube de tipo-
grafia, do qual resultam projetos comerciais,
ou de iniciativa própria, que organiza
também workshops e eventos. Um dos ob-
jetivos do projeto passa por se tornar numa
"rede de designers, impressores e artistas

que trabalham com tipografia. É nossa
intenção encontrar oficinas em Portugal que
tenham o potencial para serem acedidas
abertamente e de forma colaborativa, crian-
do assim um diretório de recursos", explica
Joana Monteiro.

WORKSHOPS DE TIPOGRAFIA

Uma das atividades principais do Clube
consiste na organização de workshops de
tipografia tradicional. "Consideramos que os
workshops são úteis para estudantes de
tipografia, amantes dos tipos, e qualquer

pessoa interessada em impressão. As
nossas expectativas foram, no entanto,
superadas quanto à resposta e aderência
aos eventos criados", afirma.  

A emblemática Tipografia Damasceno é
o espaço de eleição para a realização dos
encontros. "Apenas aqui temos todo o mate-
rial necessário para a correta aprendizagem
da técnica. Nestes workshops é dada uma
pequena introdução teórica, que fazemos
acompanhar de uma ficha de termos bási-
cos. Explicamos aos participantes os
diferentes passos associados à técnica:

composição, imposição, impressão,
desimposição e distribuição. Quando ade-
quado, levamos alguns livros com exemplos
que consideramos interessantes para o
enriquecimento da cultura visual dos alu-
nos", explica a designer gráfica.

Joana Monteiro considera que o facto de
estar localizado no centro do país em nada
prejudica este projeto. "Tenho tentado criar
uma rede de tipografias abertas a este tipo
de workshops, que tenham o material
necessário e que estejam dispostas a cola-
borar, e não tem sido uma busca feliz pelo
país. Sem o Rui, e sem o reconhecimento
que já tenho em Coimbra, não me parece
que o projeto tivesse tanto sucesso",
sublinha.

Recentemente, Joana Monteiro lançou um
novo projeto, a Editora dos Tipos, nascida da
"necessidade de publicar". "Quero ter um ma-
nual de tipografia que possa ser facilmente
consultado num contexto de workshop, por
exemplo. Das colaborações que tenho feito
vão surgindo projetos que faz sentido publi-
car. É uma forma de agrupar e contextualizar
uma série de trabalhos que estão na iminên-
cia de surgir, associados à tipografia",
explica.

Sónia Pinheiro

Aveiro recebe, a 4 e 5 de dezembro, a sexta edição do
Encontro de Tipografia (6ET), um evento promovido e or-
ganizado pela delegação portuguesa da Association Typo-
graphique Internacionale (ATypI). Esta sexta edição conta
com o acolhimento do Departamento de Comunicação e
Arte da Universidade de Aveiro (DeCA) e com o apoio das
suas principais unidades de investigação - DigiMedia e ID+.

O encontro pretende "constituir-se como o centro nacio-
nal de discussão e de divulgação da tipografia". Mantendo
o formato das edições anteriores, conta com a participação
de oradores convidados nacionais e internacionais. Sob o
mote "Perceção", o evento pretende refletir sobre os fato-
res que potenciam a funcionalidade da tipografia, nomea-
damente a legibilidade e eficiência da leitura, o apelo emo-

cional através do desenho, do estilo, ou das opções estéti-
cas e potenciar as funções da tipografia, quando utilizada
em diferentes meios (analógico, ou digitais), com diferen-
tes funções (leitura, informação, entretenimento), ou até
mesmo para diferentes públicos, nomeadamente crianças
e jovens leitores, leitores experientes, seniores ou leitores
com dificuldades visuais.

O 6ET é um evento que se realiza anualmente de forma
itinerante em instituições nacionais. As edições passadas
contaram com a presença de convidados internacionais
como Petr van Blokland, Steven McCarthy, Dino dos San-
tos, Catherine Dixon, Fred Smeijers, Eduardo Manso, Ri-
cardo Rousselot, Gary Munch, Rúben Dias, Bruno Maag,
Dave Crossland, Gerry Leonidas e Miguel Sousa.

Lisboa Design Show regressa à FIL
De 7 a 11 de Outubro de 2015, a FIL, no Parque das Nações,

vai acolher um dos maiores eventos de design no país, o Lisboa
Design Show que este ano vai na 6ª edição e se assume como
um ponto de encontro do design em todas as suas formas de
expressão, nomeadamente produtos, equipamentos, moda e
interiores. O evento pretende comunicar a identidade dos de-
signers, empresas, culturas, sociedades e a arte de viver, "po-
tenciando uma rede de contactos e negócios, num único es-
paço, que colocam o design no centro da discussão e na agen-
da dos players e promotores do design", através de conferên-
cias, workshops, concursos, oficinas e desfiles de moda. Tudo
isto sob o conceito "Create Local Think Global", uma vez que
"num universo mais global é importante definir uma identidade
criativa local, que funcione como fator diferenciador e catalisa-
dor de novas oportunidades de negócio", explica a organização.

Bem-vindo
ao Clube

dos Tipos!

Joana Monteiro recebeu, este ano, o Prémio Sebastião Rodrigues, integrado
nos Prémios do Ano do Design Português. Licenciada em Pintura e Design de
Comunicação, na ARCA, em Coimbra, fez o mestrado em Design Gráfico, na Uni-
versity of the Arts London, e estudou na Royal College of Art, também em Londres,
onde experimentou vídeo e tipografia tradicional. 

Atualmente, trabalha como freelancer e faz direção de arte. No seu trabalho,
para além da tipografia, utiliza várias técnicas para construção de imagens gráfi-
cas. "A minha formação é bastante diversificada. Desde o liceu que vou acumu-
lando técnicas que me vão sendo úteis, dependendo dos projetos que tenho em
mãos. Uso os instrumentos sem lhes conferir ordem hierárquica ou importância”,
explica.  "Acima de tudo, o que me agrada na tipografia é a ideia da fisicalidade, do
que esta me permite em termos de criação e do desenvolvimento de trabalhos
mais plásticos. Nem sempre me fiquei pelo uso da técnica de forma tradicional.
Também recorro à fotografia e ao vídeo para trabalhar com os tipos", afirma. 

Aveiro recebe Encontro de Tipografia

O encanto pela tipografia tradicional levou Joana Monteiro a criar o Clube dos Tipos,
um projeto que, entre outras atividades, pretende transmitir às novas gerações as
múltiplas possibilidades criativas desta técnica artesanal de impressão.
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Entre 22 e 29 de Agosto, o claustro do Convento dos Anjos, em
Montemor-o-Velho, foi palco do Festival das Artes do Papel, uma
organização do Centro de Artes do Papel, dedicado às várias técni-
cas aliadas a este suporte, nomeadamente encadernação,
produção artesanal de papel, marmorização, tipografia tradicional e
gravura. O evento pretendeu ser um momento de encontro e troca
de experiências entre todos “os que nutrem uma paixão pelo papel,
sendo também forma de divulgação junto do público em geral das
diferentes artes ligadas ao papel", explicou a organização.

O Centro de Artes do Papel é um centro de arte contemporânea,
sediado em Montemor-o-Velho, que visa promover o papel como
um suporte de excelência para a criação artística.

Vila Nova de Gaia recebe, de 19 e 26 de Setembro, o
Congresso Internacional de Design, "Design I-Con", um evento
organizado pela Associação Nacional de Designers (AND) que
inclui no programa diversas iniciativas.

O "Design I-Con" 2015 tem como propósito focar a “importân-
cia da atividade profissional dos designers no contexto da
investigação e produção industrial, colocando em evidência esta
necessária cooperação para o desenvolvimento de mercados
inovadores e competitivos”, explica a organização. Sob o tema
"Investigação & Indústria", o congresso reune profissionais do
design, da economia, do marketing, da cultura e da educação,
com o objetivo de "demonstrar que a investigação em design é
o motor da inovação e do crescimento económico".

EE
mpresários da indústria gráfica e
especialistas do sector reuniram-
se num encontro que decorreu em
Lisboa, no Vip Executive Art´s

Hotel, onde se abordaram temas como o
novo ambiente da impressão, a importância
do design e da criatividade, marketing digi-
tal e as ferramentas essenciais para uma
gestão empresarial de sucesso. 

Este foi mais um evento realizado pela
La Prensa, o quarto em Portugal de um con-
junto de jornadas que decorrem anualmen-
te, entre Lisboa e Porto.

Fernando Sanz, CEO da Alborum e
editor da revista La Prensa, abriu as
hostes, apresentando um panorama da
situação do mercado gráfico em Espanha
onde, em finais de 2014, se contavam
6607 empresas de artes gráficas e 738 na
área de manipulados. 

Luis Virgos, Business Manager Digital
Printing Graphic Communications Group
Kodak Iberia, apresentou o tema
"Impressão Híbrida: acrescentar dados
variáveis com o seu equipamento offset",
onde abordou as vantagens dos equipa-
mentos e tecnologias da Kodak, entre as
quais a gama Prosper S, que permitem a

conjugação de offset com digital, nomea-
damente a utilização de rotativas offset
juntamente com jato de tinta, e apresentou
diversos exemplos de utilização de dados
variáveis em jornais, folhetos e outras
publicações.

Seguiu-se Paulo Aradas, Director Docu-
ment Management Services da CGI que,
sob o tema "Documentos Eletrónicos Inte-
ractivos", mostrou como é possível integrar
dados variáveis em documentos, nomeada-
mente em PDF, e todas as vantagens que
isso acarreta.

Miguel Bos, Managing Director na Müller
Martini Ibérica lançou a questão: “Trabalhar
com ou combater as novas tecnologias?”,
apresentando as diversas ferramentas que
estabelecem a ponte entre o papel e o
digital, e as diferentes formas de comunicar
integrando as duas plataformas, nomeada-
mente através da Realidade Aumentada.
"O nosso negócio depende do papel e a in-
tegração do digital vai ser fundamental para
o futuro”, afirmou, deixando um ponto de
reflexão para os empresários: “Está a pre-
parar-se para o futuro? Está a automatizar a
sua produção para conseguir produzir com
rentabilidade um só livro?”

Sob o mote Design e Criatividade, Maria
João Bom, Diretora do curso de Design e
Tecnologia das Artes Gráficas do IT de
Tomar, dedicou a sua apresentação ao
trabalho pioneiro do designer gráfico Robin
Fior, sobre quem publicou recentemente
um livro, destacando os seus trabalhos
políticos, pelos quais é internacionalmente
reconhecido.

"Faça a gestão da sua empresa, não a
deixe fazê-lo por si!" foi o lema de André
Oliveira, da Sistrade, que apresentou as
vantagens da integração do processo
produtivo e as diversas ferramentas que
permitem um processo interno ágil, gestão
à distância, supervisão e informação em
tempo útil, com a vantagem de tornarem as
empresas eco-eficientes, através da gestão
de energia. "Há todas as vantagens em ter
um software de gestão em vez de múltiplos

sistemas", sublinhou, apresentando o
MIS/ERP para offset comercial e para
packaging, etiquetas, embalagens flexíveis.

Por fim, Bruno Brás, Business Develop-
ment da Metacriações, encerrou a sessão
de trabalhos com o tema Marketing para
Gráficas, desafiando os empresários a pen-
sar de forma digital. Bruno Brás apresentou
a comparação de diversos orçamentos, de
diversas gráficas europeias, revelando que
os orçamentos das empresas portuguesas
foram os mais reduzidos, incentivando os
gráficos a promover o seu trabalho lá fora.
"Isto representa internacionalização sem
sair de cá, e é uma oportunidade para as ar-
tes gráficas em Portugal", sublinhou, mos-
trando as vantagens de apostar nas várias
plataformas digitais, nomeadamente redes
sociais, como veículo de marketing e comu-
nicação das empresas.

4ª Jornada Técnica Luso-Espanhola

O maravilhoso mundo digital

4ª Jornada Técnica Luso-Espanhola

O maravilhoso mundo digital
Descobrir e implementar novas formas de negócio na gráfica foi o mote
para a 4ª Jornada Técnica Luso-Espanhola que este ano decorreu a 21 de
maio, em Lisboa, focando as vantagens da utilização de ferramentas digitais
a favor de uma atividade que, cada vez  mais, tem que ultrapassar o velho
conceito de "manchar o papel".

Vila Nova de
Gaia acolhe
Congresso
Internacional
de Design

Montemor-
o-Velho
recebeu
Festival
das Artes
do Papel 



A
fim de satisfazer as necessidades
atuais e futuras dos clientes, bem
como manter a sua posição de
parceiro de confiança no mercado

mundial da indústria gráfica, a Heidelberg
está a levar a cabo um processo de
transformação e reorientação da sua
estratégia corporativa, centrado nos be-
nefícios para o cliente. A nova orientação
consiste, essencialmente, no posiciona-
mento da atividade principal de impressão
offset de folhas como atividade rentável, e
um maior apoio nas áreas de crescimento
do mercado mundial, onde se situam a
impressão digital, os serviços e os
consumíveis. A nova abordagem levou à
modificação da imagem de marca da
empresa. A Heidelberg alterou o seu logóti-
po, adicionando à letra "H" inicial a cor
amarela, correspondente a serviços, azul,
para equipamentos, e a cor verde para
consumíveis.

PRINT MEDIA CENTER COMMERCIAL

A nova estratégia corporativa esteve
presente no Print Media Center (PMC)
Commercial, em Wiesloch-Walldorf, em
cuja recente abertura participaram mais de
500 clientes em todo o mundo. Com uma
área total de mais de 4700 metros quadra-
dos, o novo centro foi reorientado para
serviços e consumíveis, impressão digital,
impressão de folha e acabamento e ofere-
ce aos visitantes demonstrações práticas
de produção de impressão. Conta, ainda,
com uma plataforma de apresentação que
utiliza meios interativos para ilustrar todas
as vertentes dos fluxos de trabalho,
consumíveis e serviços.

Aliando o Print Media Center Commer-
cial ao Print Media Center Packaging, loca-
lizado também em Wiesloch-Walldorf, com

uma área de 5400 metros quadrados, a
Heidelberg conta agora com o maior centro
de demonstrações para a indústria de im-
pressão comercial e de embalagens do
mundo. Na área de impressão digital, a fa-
bricante alemã está a colaborar ativamente
com os seus parceiros com vista a oferecer
as novas tecnologias do mercado e
soluções inovadoras, nomeadamente as
soluções de impressão comercial basea-
das na tecnologia de toner da Ricoh e a
tecnologia de jato de tinta da Fujifilm, para

a impressão digital em escala industrial no
mercado de rótulos e embalagens. No caso
dos equipamentos offset, estão presentes
todas as tecnologias necessárias para se-
cagem e aplicações específicas. Para além
da secagem convencional e UV, algumas
máquinas estão também equipadas com
LED, para poupança de energia, ou com
equipamento de secagem LED UV, que
suportam uma gama mais vasta de acaba-
mentos de superfície. Equipamentos de
acabamento, de corte e dobra garantem os

retoques  finais aos produtos de impressão.
Os equipamentos podem, ainda, ser
integrados no fluxo de trabalho Prinect.  A
máquina de jato de tinta digital para
impressão multidimensional é um outro
ponto de interesse do novo PMC, permitin-
do letras personalizadas e logotipos im-
pressos em artigos tridimensionais. Os
clientes podem beneficiar ainda dos conhe-
cimentos técnicos dos especialistas da
Heidelberg para obter os consumíveis ade-
quados às suas necessidades específicas. 
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XMF Workflow 
alcança as 

5 mil instalações 
em todo o mundo

Com a recente instalação de uma outra unidade XMF Workflow, em Christmas City Printing, nos Estados
Unidos, a Fujifilm atingiu as cinco mil unidades em todo o mundo. A empresa norte-americana, fornecedora
global de impressão comercial, tem vindo a adaptar o crescimento do seu negócio com a integração de tecno-
logias de impressão, tanto convencionais como digitais. Atualmente, utiliza o Fluxo de Trabalho XMF como
principal ferramenta de gestão no ambiente de produção de impressão. 

O XMF Workflow é uma solução global, totalmente escalável, baseada em especificações JDF e tecnologia
Adobe PDF Print Engine (APPE), que permite gerir trabalhos complexos a partir da criação de um arquivo PDF,
verificá-los previamente através da imposição, rastreá-los e enviá-los para dispositivo de saída, conservando o
formato PDF até à fase final. A XMF V6.1, a última versão do fluxo, é baseada em tecnologia Rip Mercury e
apresenta melhorias relativamente ao tempo de processamento de arquivos processando, em paralelo,
múltiplos trabalhos a uma velocidade aproximadamente 10 vezes maior do que as versões anteriores.

Portal de testes remotos
Kodak Insite 7 

A Kodak apresentou o portal de testes remotos Kodak Insite 7,
que agora oferece novos recursos, incluindo o diagnóstico do siste-
ma HTML5 e uma interface de utilizador Smart Review redesenha-
da, baseada em HTML5.

O novo portal pretende auxiliar os fornecedores de serviços de
impressão a expandir as suas capacidades de automação de fluxos
de trabalho, e reduzir os prazos de entrega e os custos, ao oferecer
acesso e colaboração de forma fácil e em tempo real. Está equipa-
do para integrar com segurança o fluxo de trabalho Kodak Prinergy,
com controlo melhorado dos processos de pré-impressão.

Heidelberg reorienta estratégia corporativa

Chris Sicinski,
Vice-presidente
da Christmas
City Printing



DEDICADOS 
AOS ARTIGOS 

PUBLICITÁRIOS E TÊXTEIS
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Breves

Porto recebe primeira EMPACK
& LOGISTICS
�A Exponor, no Porto, recebe, de 23 a 24 de setembro,
a primeira Empack & Logistics, feira internacional de
embalagem, armazenamento, manutenção e logística,
realizada em Portugal, numa iniciativa da empresa
Easyfairs.
Durante dois dias, cerca de 100 empresas expõem
produtos, equipamentos e serviços, num evento
exclusivamente profissional, destinado a quem procura
ideias para negócios nas áreas de manuseamento e
armazenamento, maquinaria, matérias-primas, logística e
etiquetagem, entre outros. 
Na agenda consta ainda um conjunto de demonstrações
ao vivo de equipamentos, seminários e mesas-redondas
de acesso gratuito. 

Sistrade marca presença na
Labelexpo
� A Sistrade marca presença, como expositor, na
Labelexpo Europe 2015, que decorre de  29 de Setembro
a 2 de Outubro, em Bruxelas, Bélgica. A empresa participa
pela quarta vez no certame, considerada uma das feiras
mais importantes do sector no mundo, composta por 8
Halls com mais de 600 expositores, reunindo mais de 145
nacionalidades de profissionais das áreas de impressão e
transformação de etiquetas, embalagens flexíveis e cartão
dobrável. A Sistrade pretende, assim, reforçar a sua
posição no mercado internacional como fornecedor de um
software MIS|ERP 100% Web especializado para indústria
de impressão de etiquetas e embalagens, fortalecendo a
relação com os seus clientes e fomentando novos
negócios. Esta é, segundo afirmou a empresa em
comunicado, uma oportunidade única para apresentar as
últimas novidades na área técnica da impressão das
etiquetas e embalagens, dando especial enfoque ao
processo gráfico e fichas técnicas, combinados como a
orçamentação específica (parametrizada) por tipo de
produto (tipo de etiqueta) versus o controlo da produção
em tempo real. O Sistrade MIS|ERP é uma solução web-

based, que permite aceder a todas as funcionalidades
através de um navegador de Internet. 

Tecnicarton participa na Empack
& Logistics Porto
� A Tecnicarton participa na primeira edição da Empack
& Logistics, que decorre no Porto, a 23 e 24 de setembro.
A empresa apresenta, desta forma, ao mercado português
a sua vasta gama de embalagens dirigidas ao sector
agroalimentar e industrial, especialmente na área de
automação, que conta com forte presença no norte do
país. Entre os produtos em destaque encontra-se a
embalagem de cartão ondulado para líquidos, Tecnitank,
que permite o armazenamento até mil litros e que tem
como principal vantagem poder ser distribuída
completamente dobrada, economizando cerca de 70 por
cento dos custos de transporte até chegar ao destino. 

Xeikon lança nova gama de toners
para rótulos e embalagens

A Xeikon anunciou o lançamento de dois novos toners,
MatteSilver e PalladiumSilver, duas novas cores de toner
metálico prateado que apresentam inúmeras possibilida-
des criativas para designers e impressores de etiquetas e
de embalagens, utilizadores das tecnologias de im-
pressão digital da marca. Estes são os primeiros produtos
de gama Xeikon Creative Colors que pretende reconhe-
cer e aprofundar o valor acrescentado que os efeitos es-
peciais trazem à impressora de etiquetas e embalagens,
particularmente no âmbito dos produtos de consumo.

Offsetdruckerei
Schwarzach investe

numa Roland Evolution
A Offsetdruckerei Schwarzach, que recentemen-

te investiu em duas novas máquinas de alta veloci-
dade ROLAND 700, adquiriu uma ROLAND 700
Evolution para reforçar a sua posição no exigente
segmento das embalagens.

A Offsetdruckerei Schwarzach é uma gráfica de
embalagens e etiquetas, localizada na Áustria, com
335 funcionários e 52 mil m2 de instalações, que  im-
prime cerca de 25 mil toneladas de cartão e papel
por ano, caixas de cartão para alimentos e bebidas,
consumíveis e artigos de luxo.

Nova tecnologia de
chapas Cyrel Easy

A DuPont Packaging Graphics (Dupont) lançou a
nova plataforma de tecnologia de chapas de im-
pressão DuPont Cyrel Easy, uma ferramenta que pre-
tende simplificar o processo de pré-impressão,
aumentando a produtividade. O resultado é uma pla-
taforma tecnológica que oferece aos clientes a oportu-
nidade de trabalhar com chapas com superfície lisa ou
com design especial, que proporcionam uma elevada
transferência de tinta e uma grande saturação de cor,
independentemente do fluxo de trabalho existente.

P
ara promover as suas pizzas, a GreenWich
Pizza recorreu a um método original. Com o
apoio da empresa Publicis, a marca transfor-
mou a caixa de um produto num amplificador

de som, alterando, para esse efeito, as propriedades
físicas do próprio objeto.

A caixa apresenta dois locais marcados para fazer
recortes no papelão. Num dos espaços o cliente de-
ve colocar o telemóvel para que o altifalante do apa-
relho fique dentro da caixa, servindo o outro espaço
para a saída de som. 

CxF: novo standard
da indústria 

A X-Rite e sua subsidiária Pantone LLC anun-
ciaram que o comité TC130, da ISO, que estabele-
ce os padrões internacionais de artes gráficas,
adotaram o Color Exchange Format da X-Rite,
versão 3 (CxF3) como o novo standard para o
intercâmbio e verificação de informações relativas
à cor. Esta norma (ISO 17972-1:2015) oferece à
indústria das artes gráficas uma forma precisa e
eficiente de comunicar a cor, ao longo de qualquer
cadeia de fornecimento.

Restaurante transforma caixa 
de pizza em amplificador de som

Oki apresenta novidades
para etiquetagem

A OKI Europe anunciou a intenção de lançar o seu último
modelo de impressoras na Labelexpo Europe 2015, um dos
maiores eventos mundiais no mercado da indústria de
etiquetas e impressão de embalagens, que decorre de 29 de
setembro e 2 de outubro, na Expo de Bruxelas, Bélgica.

Com este novo equipamento, a OKI pretende preencher
uma lacuna no mercado, abrindo novas oportunidades e fon-
tes de receitas para empresas de impressão de pequena ou
grande dimensão, permitindo que os clientes possam
responder às suas necessidades de impressão in-house.
Com alta capacidade de manuseamento de suportes, um
design flexível e tecnologia de cor LED, a mais recente
inovação da OKI pretende ajudar os clientes a produzir uma
ampla variedade de designs criativos, anunciou a empresa.
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A OKI Espanha promoveu em Lisboa, Barce-
lona e Madrid, o Roadshow OKI Stars 2015, on-
de reuniu cerca de 280 parceiros e distribuido-
res, com o objetivo de transmitir ao canal infor-
mação sobre as mais recentes soluções de
impressão da empresa.

Os participantes tiveram acesso aos últimos
modelos de impressoras e equipamentos multi-
funções, nomeadamente a gama MC800, com-
posta pelos modelos MC853 e MC873, que ofe-
recem a fiabilidade da tecnologia de impressão
digital LED da OKI e incluem soluções integra-
das, nomeadamente software OCR (Optical
Character Recognition), o ABBYY Fine Reader,
de gestão documental, e o Sendys Explorer, que
possibilita que as imagens digitalizadas se
convertam em documentos de texto editáveis.

A multinacional Konica Minolta anunciou o
lançamento da nova impressora rolo-a-rolo
digital, bizhub PRESS C71cf. Antes do lança-
mento Europeu, o fabricante japonês realizou,
durante cerca de doze meses, testes em Por-
tugal, com equipas multidisciplinares e multi-
culturais, num ambiente de cliente. A empresa
escolhida para realizar os testes numa fase
beta foi a Lithoformas, empresa portuguesa de
soluções de embalagem, bilhética e rotula-
gem. A escolha deste cliente português, no
panorama europeu, deveu-se, segundo a
Konica Minolta,  ao facto de ser uma organi-
zação que sofreu recentemente uma transfor-
mação, fruto da evolução do mercado. 

A Lithoformas iniciou a sua atividade-core
enquanto produtor de formulários comerciais,
embora nos últimos anos se tenham direcio-
nado, com sucesso, para a área de labelling e
packaging. 

Com um motor de imagem de toner seco, a
nova bizhub PRESS C71cf imprime na escala
CMYK a uma velocidade de 13,5m/min e a
uma resolução de 1200 x 1200 DPI / 8 bit, num
diâmetro máximo de 500 mm em unwind/re-
wind. "A nova solução C71cf direcionada para
o mercado das etiquetas vem preencher uma
lacuna que existia nas curtas tiragens de um
segmento onde o crescimento para os próxi-
mos anos se estima ser bastante elevado",
explica o responsável de Production Printing
da Konica Minolta, Manuel Matos.

Carlos Sousa, Diretor Geral da
OKI Europe, Sucursal em Espan-
ha.

Roadshow OKI Stars 2015

Konica Minolta apresenta nova
solução para mercado de etiquetas… 

… e lança novidades
no setor empresarial

A Konica Minolta apresentou, recente-
mente, as suas novas apostas para o mer-
cado b2b, com foco na impressão mobile e
na adaptação a diferentes ambientes
corporativos. 

A Konica apresenta uma renovada e
mais completa série de equipamentos
multifunções com as bizhub 227 e 287 e
C308 e C368, que permitem uma melho-
ria da mobilidade dos utilizadores e dos
ambientes de trabalho. Os equipamen-
tos funcionam em total sinergia com
dispositivos móveis, como smartphones

e tablets, e contribuem para uma utili-
zação mais prática e intuitiva, uma inte-
gração mais eficiente e um maior nível
de segurança. Outra das vantagens das
bizhub 227 e 287 é o seu tamanho com-
pacto, garantia de elevada produtivida-
de, as diferentes opções de acabamento
e as novas garantias de redução de con-
sumos de energia. A app móvel PageS-
cope é totalmente compatível com estes
dispositivos. O compromisso da multina-
cional japonesa para com o ambiente
traduz-se também nestes lançamentos,
através da utilização de materiais reci-
clados e na integração de funções eco
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Por que motivo, este ano, a EXPOenvíen

coloca mais ênfase na ExpoPRINT

A maioria dos eventos dedicados à
impressão digital, em Espanha, dão desta-
que à impressão digital de grande formato
e à sinalética. Também focamos a
impressão digital, mas destacamos a docu-
mental, que na indústria gráfica é conheci-
da por impressão comercial. Isto engloba a
impressão digital de folha e a impressão
digital de bobina. A impressão digital não é
apenas a impressão de cartazes em gran-
de formato, existem muitos trabalhos que
eram impressos em offset e que agora se
imprimem com toner ou a jato de tinta. 

Pode considerar-se que a EXPO-

envíen-ExpoPRINT congrega todo o mer-

cado gráfico?

Efetivamente, sem menorizar a sua
vocação inicial, de unir o sector de mailing,
faturação, marketing direto e marketing mul-
ticanal, este evento engloba tudo o que está
relacionado com produtos que fazem parte
da impressão digital de folha e bobina,
nomeadamente a impressão de jornais e
revistas, álbuns fotográficos, catálogos, fol-
hetos, entre outros, abarcando a área de
embalagem e etiqueta. 

Esta edição apresenta alguma novidade

em equipamentos, serviços ou produtos?

Embora o produto gráfico tradicional se
mantenha no mercado, é cada vez mais
personalizado e é nesse campo que a
impressão digital comercial tem muito a
contribuir. O produto gráfico aumentou a
sua    gama de acabamentos. Acreditamos
que a impressão 3D é uma técnica cada vez
mais próxima da indústria gráfica. A
impressão 3D está a ganhar forma em gran-
de parte devido à atividade industrial e a
indústria gráfica não pode ficar alheia a es-
te conceito uma vez que, afinal, os fornece-
dores de serviços de impressão são os que
mais sabem de impressão e não deveriam
permanecer indiferentes a este novo desa-
fio e oportunidade de negócio que lhes é
apresentado. 

Isto significa, de alguma forma, que se

está a alterar a essência da EXPOenvíen?

De todo. Estamos, antes, a apresentar
mais atividade e maior oferta. É cada vez
mais evidente que a atividade de faturação
está cada vez mais concentrada em muito
poucas empresas e que a atividade de im-
pressão se está a resumir ao digital pelas
empresas emissoras de faturação. Por ou-
tro lado, a maioria das empresas tem equi-
pamentos mais ou menos sofisticados de
impressão digital, como é o caso de equipa-
mentos multifunções. 

O que é uma Feira-Congresso Training?

Usamos este nome para diferenciar este
certame das feiras que se focam nos equi-
pamentos, como acontece, normalmente,
com todas as feiras. Sem perder essa iden-
tidade, aliamos a informação e formação a
tudo o que está relacionado com o docu-
mento, no fundo, tudo aquilo que na indús-
tria gráfica é conhecido por impressão co-
mercial.

Em  que vão  consistir  as  Session

Training?

As Session Training são exposições de
uma hora de duração, onde quatro especia-
listas vão abordar cada um dos temas
propostos, para ampliar os conhecimentos
nos stands dos apresentadores das
Session Training.

As vertentes formativa e informativa têm
por objetivo que os participantes adquiram
conhecimentos semelhantes aos que obte-
riam num congresso, mas de uma forma
personalizada. Cada sessão pretende mos-
trar como se faz um produto, ou quem o faz
e como se comercializa.

Esta Feira-Congresso vai incluir stands e

expositores?

Sim, com uma particularidade, não serão
tão grandes como é normal nas feiras ex-

clusivas de equipamentos. Os stands de
dimensões mais reduzidas tornam mais
fácil a visita a todos os expositores, portan-
to será mais produtivo o tempo de visita à
EXPOenvíen-ExpoPRINT.

Em segundo lugar, e também de rele-
vo, houve considerável redução do preço
de participação, o que torna mais fácil,
para o expositor, rentabilizar o capital
investido.

Por que motivo o horário da EXPO-

envíen-ExpoPRINT se concentra na parte

da manhã?

A experiência tem-nos demonstrado que
todas as feiras ficam quase vazias na parte
da tarde. Consideramos que a abertura du-
rante o dia inteiro é uma perda de tempo.
No entanto, aumentámos o horário, adian-
tando a hora de abertura para as 9 horas e
estendendo o encerramento para as 3
horas da tarde, o que nos permite oferecer
um tempo de seis horas de atividade. 

Que tipo de empresas e profissionais

esperam receber, nesta edição?
Os mesmos dos anos anteriores. Espe-

ramos uma participação seleta e mais
extensa, devido à maior afluência de em-
presas gráficas. Em edições passadas
contámos com cerca de um milhar de em-
presas, das quais à volta de uma centena
foram grandes corporações, com uma
grande procura de serviços relacionados
com impressão digital comercial.

Quanto aos profissionais, esperamos
manter os mesmos critérios registados em
edições anteriores, onde cerca de 50 por
cento dos visitantes pertenciam à adminis-
tração (proprietários, gerentes e diretores
comerciais) com capacidade de decisão e
compra, e cerca de 20 por cento eram
diretores (de produção e de marketing,
entre outros), com elevada capacidade de
decisão e de compra.

É uma contradição que coexistam, na

área de exposição, empresas que oferecem

equipamentos, concretamente de im-

pressão digital e acabamentos, com empre-

sas que oferecem serviços destinados ao

grande público empresarial?

Ainda que à primeira vista possa parecer
contraditório, isso não se verifica. Todas as
empresas, sem exceção, contam com pelo
menos um equipamento de impressão digi-
tal, seja de dimensão maior ou mais peque-
no, e necessitam de outros equipamentos
de acabamento e de outros serviços a que
não conseguem dar resposta. Por exemplo,
muitas empresas geram mailing de curtas
tiragens e precisam do equipamento ne-
cessário para essa atividade. No entanto,
quando o produto é de grande volume aca-
bam por necessitar de recorrer a vários ca-
nais, procurando empresas especializadas
para esse efeito.

Pode considerar-se esta feira como a

montra ideal, tanto para quem oferece equi-

pamentos como para quem oferece ser-

viços?

Esta é uma feira-congresso que tem a
virtude de permitir a convivência de ambos
os mundos, porque ambos necessitam um
do outro. As empresas são simultaneamen-
te fornecedoras de serviços e consumido-
ras de equipamentos para, internamente,
responder às suas necessidades. O limite
está normalmente marcado pelo volume ou
pela necessidade pontual de se concentrar
no seu core business. Um exemplo pode
também ajudar a esclarecer esta última
situação, um fornecedor de cartões de iden-
tificação para uso interno de uma corpo-
ração pode ter excesso de capacidade de
produção e oferecê-la ao mercado. Deixa,
assim, de ser estritamente um comprador
de máquinas para uso interno, para se
tornar num fornecedor de serviços a empre-
sas externas.

Expoenvíen expande 
conceito de impressão 

Fernando Sanz. 
Presidente da EXPOenvién-ExpoPRINT

O
rganizada pela Alborum, editora da revista La Prensa,
a terceira edição da EXPOenvíen vai decorrer, este
ano, a 22 e 23 de outubro, em Madrid. A Feira de Mai-
ling,         Billing, Transpromo, Manipulados, Acaba-

mentos, Marketing Direto, Gestão e Impressão Documental pre-
tende ser um ponto de encontro de todo o sector, decorrendo
em conjunto com a ExpoPRINT. A EXPOenvíen aliou-se à Expo-
PRINT com o objetivo de oferecer ao mundo empresarial uma
visão  completa no campo da impressão, estendendo o concei-
to a tudo o que diz respeito a este sector, desde a impressão do-
cumental e comercial até à impressão transacional e mailing. 

Neste âmbito, engloba o acabamento e manipulados, incluin-
do outras atividades, nomeadamente armazenamento, distri-
buição de papel e, atualmente, criação, design e elaboração de
documentos para distribuição, em qualquer canal digital. O

evento dá ainda espaço a diversos softwares de produção,
nomeadamente de gestão de cor ou web to print, software de
elaboração de documentos, arquivo e distribuição, e softwares
de gestão de empresas, nomeadamente MIS e ERP. 

Os serviços constituem outra das áreas em destaque no
evento. Atualmente, as empresas recorrem regularmente a
serviços de outsourcing pelos mais diversos motivos, seja pela
rentabilidade ou por não dispor internamente de equipamentos
necessários para determinados volumes de produção. Por esse
motivo, a organização do certame, considerou que é possível e
faz sentido reunir, numa mesma área de exibição, os fornece-
dores que oferecem equipamentos para empresas, bem como
as empresas que oferecem serviços a outras empresas. 

A Alborum apresenta as respostas às questões mais rele-
vantes sobre o evento.
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Epson anunciou a nova im-
pressora SureColor SC-
F9200 e a tinta de alta densi-
dade HDK Black, criadas pa-

ra ajudar os fabricantes a produzir
em série produtos têxteis de qualida-
de com rapidez e uniformidade, man-
tendo custos reduzidos. Além disso,
disponibiliza ainda papéis para subli-
mação e oferece garantia de serviços e assistência  para que os fabricantes desfrutem da
máxima qualidade nos seus trabalhos de impressão.

Tintas Mimaki recebem
certificação Greenguard
Ouro

A Mimaki foi distin-
guida com a certifi-
cação Greenguard
Gold pelas t intas
SS21, LX101, LH-
100, LUS-150 e LUS-
200.

Para receber a acreditação Greenguard Gold,
as empresas devem cumprir critérios rigorosos
que garantam que o produto possa ser utilizado
em locais como escolas e unidades de saúde.

A gráfica
londrina Clicks
adquiriu uma
impressora de
grande formato
Truepress Jet
W3200UV da
Screen, com capacidade plana/rolo-a-ro-
lo, para adicionar produtividade e flexibili-
dade à sua oferta de grande formato. 

A nova impressora foi lançada na

FESPA e es-
tará breve-
mente em
plena pro-
dução nas
insta lações
centrais da

Clicks. A Truepress Jet W3200UV de
alta velocidade (8 cores) imprime rolo e
substratos planos e irá substituir três
equipamentos da empresa.

Tecnologia de
impressão têxtil da
Roland DG recebe
certificação

A tecnologia de transferência por
sublimação da Roland DG Corpora-
tion obteve a certificação OEKO-
TEX Standard 100, produto de clas-
se I. A certificação foi concedida à
impressão digital em tecidos de po-
liéster com tinta Texart da empresa,
utilizada na Texart RT-640, a im-
pressora de sublimação, recente-
mente lançada no mercado.

OKI adquire negócio de impressão de
grande formato da SII

A OKI Data Corporation, uma empresa do Grupo OKI, especializada no negócio de im-
pressão, anunciou a assinatura de um acordo entre a OKI Data Corporation e a Seiko
Instruments Inc. ("SII"), ao abrigo do qual irá adquirir o negócio internacional de im-
pressão de grande formato da Seiko I Infotech, uma subsidiária da SII.

As partes envolvidas irão concluir a transferência do negócio em início de outubro,
com a garantia de que a operação não irá afetar o portefólio de produtos e serviços
atualmente disponibilizados pela SII, incluindo os produtos e serviços relacionados
com as impressoras de grande formato.

Através desta aquisição, a OKI Data Corporation irá adquirir não só o portefólio de
impressoras de grande formato a jato de tinta para sinalética e plotters gráficas deti-
das pela SII, mas também todas as tecnologias e recursos de desenvolvimento e to-
dos os canais de vendas relevantes. 
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Epson apresenta nova solução para
impressão têxtil de grande volume

Clicks adquire uma 
Truepress Jet W3200UV 

Surpreenda os seus clientes e aumente a sua rentabilidade.

Müller Martini – your strong partner.

Sistema de encarte FlexLiner

O sistema de encarte de jornais FlexLiner
no segmento médio de rendimento aporta

                           FlexLiner convence graças

  dade e segurança, tudo
              isso com uma excelente 

Müller Martini Ibérica S.A.U. 
 |
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O
mercado tem vindo a assistir,
nos últimos anos, a uma profun-
da mudança no modelo de negó-
cios dos jornais. Pela primeira

vez neste século, as receitas obtidas pela
circulação mundial de jornais são maiores
do que os lucros provenientes de publici-
dade em jornais, segundo dados divulga-
dos  pelo relatório anual "Tendências da
Imprensa Mundial", recentemente apre-
sentado pela Associação Mundial de Jor-
nais e Editores de Notícias (WAN-IFRA).

Em 2014, os jornais geraram aproxima-
damente 179 mil milhões de dólares em
receitas de circulação e publicidade, um
valor superior ao obtido pelas indústrias
de publicação de livros, da música ou
cinematográfica. 

Segundo o estudo, 92 mil milhões de
dólares correspondem à circulação im-
pressa e digital, enquanto que 87 mil
milhões advêm de publicidade. A pesqui-
sa revelou que as receitas de publicidade
nos jornais estão a diminuir em pratica-
mente toda a parte, enquanto que as re-
ceitas relacionadas com a circulação
mantêm-se relativamente estáveis. 

Durante o século XX, a publicidade
contribuiu, em alguns mercados, até 80
por cento das receitas. O valor é variável,
dependendo da região. Na Europa e Ásia,
a publicidade é responsável por cerca de
40 por cento das receitas. Embora hoje
em dia os jornais sejam omnipresentes
em todas as plataformas, a extensão do
seu alcance e influência continua a seguir
os moldes do século XX e depende, prin-
cipalmente, da circulação impressa e de
um conjunto de medidas individuais de
alcance digital.  

O inquérito sobre as Tendências da Im-
prensa Mundial inclui dados recolhidos em
mais de 70 países, representando mais de
90 por cento do valor da indústria em todo

o mundo e revelou o seguinte:

O FUTURO É MÓVEL

� Globalmente, os consumidores gas-
tam uma média de 2,2 horas por dia no
telemóvel (97 minutos) e no tablet (37 mi-
nutos), o que somado representa 37 por
cento do tempo utilizado nestes meios de
comunicação. Passam 81 minutos frente à
televisão, 70 minutos no computador do
escritório, 44 minutos a ouvir rádio e 33
minutos com as publicações impressas,
segundo o relatório sobre consumo de
médias móveis, publicado pela InMobi.

- Pela primeira vez, o número de pesso-
as que utilizam computadores desktop
está a diminuir. O tempo gasto em smartp-

hones já excede a utilização da Internet
nos computadores, nos Estados Unidos,
no Reino Unido e na Itália. Para 19 dos 25
websites dos principais jornais nos Esta-
dos Unidos, o tráfego móvel superou o
registado no computador de escritório em
cerca de 10 por cento, de acordo com o
Pew Research Center. 

CIRCULAÇÃO DIGITAL AUMENTA

� Cerca de 2,7 mil milhões de pessoas
em todo o mundo lêem jornais impressos
e mais de 770 milhões fazem-no através
de plataformas digitais, em computadores
de secretária. 

No entanto, cada vez se torna mais evi-
dente (em países com medições sólidas)
que o impresso e o digital, juntos, estão a
gerar um aumento do número de leitores
de jornais, em todo o mundo. Dados sobre
a Austrália, por exemplo, mostram que
praticamente cerca de 86 por cento dos
adultos lêem jornais em algum tipo de
plataforma. No Reino Unido, o número é
de 83 por cento e no Chile já atingiu os 82
por cento.
� A circulação impressa aumentou 6,4

por cento, a nível global, em 2014, relati-
vamente ao ano anterior, e mostra um
crescimento, ao longo de 5 anos, de mais
16,5 por cento, o que se deve, principal-
mente, aos aumentos de circulação na
Índia e em outras regiões asiáticas. O
negócio dos jornais na Índia é a indústria
de jornais impressos mais saudável do
mundo. 
� A circulação aumentou 9,8 por cento

na Ásia em 2014, face ao ano anterior,
mais 1,2 no Médio Oriente e na África, e
mais 0,6 por cento na América Latina. Di-
minuiu 1,3 por cento na América do Norte,
4,5 por cento na Europa e 5,3 por cento na
Austrália e Oceania. 

Num período de cinco anos, a circu-
lação de jornais aumentou 32,7 por cento
na Ásia, 3,7 por cento no Médio Oriente e
África e cerca de 3 por cento na América
Latina. Diminuiu 8,8 por cento na América

do Norte; 21,3 por cento na Europa e 22,3
por cento na Austrália e Oceania.

A IMPRENSA AINDA GERA LUCRO

� Globalmente, mais de 93 por cento
de todas as receitas dos periódicos
provêm da imprensa, que continuará a ser
uma importante fonte de receitas durante
muitos anos. Ao mesmo tempo, os jornais,
em todo o mundo, estão a promover
esforços e a aumentar as inovações para
passar de um modelo de negócio de duas
dimensões a um que tenha múltiplas
dimensões. 
� Embora a publicidade digital repre-

sente uma pequena parte do total das
receitas dos jornais, continua a crescer de
forma significativa: subiu 8 por cento em
2014 e 59 por cento em cinco anos,
segundo a PricewaterhouseCoopers.

World Publishing Expo 2015 
AGFA LANÇA N95-VCF

A Agfa Graphics anunciou que vai apresentar, na feira World Expo 2015, que de-
corre de 5 a 7 de outubro, em Hamburgo, Alemanha, a nova chapa N95 VCF, levan-
do a tecnologia sem produtos químicos "para o próximo nível". Está é, segundo a fa-
bricante, uma chapa universal que oferece aos impressores de jornais a flexibilidade
e tranquilidade necessárias para superar os desafios do mercado atual. 

A N95-VCF fornece melhor robustez na máquina de impressão e permite tiragens
maiores, até 300 mil folhas. 

KBA MARCA PRESENÇA

Entre as novas máquinas, a KBA Commander CL, que se pode automatizar poste-
riormente de forma flexível, regista o maior número de instalações na Europa. 

Embora nos últimos meses algumas editoras de jornais tenham investido em insta-
lações a jato de tinta, a impressão offset continua a dominar os novos investimentos
neste segmento. 

A Kösel, empresa alemã conhecida pe-
la produção de livros de alta qualidade, encomen-

dou uma máquina KBA RotaJET 76, a jato de tinta, da
Koenig & Bauer, com acabamento em linha, que vai substituir

a rotativa existente, com o objetivo de dar resposta à tendência
no segmento de impressão de livros para tiragens menores e a pedido. 

A empresa irá utilizar a KBA RotaJET 76 principalmente para imprimir obras literá-
rias e científicas, literatura jurídica e livros escolares.

Tendências da Imprensa Mundial

A TELEVISÃO TEM A MAIOR FATIA DA PUBLICIDADE MAS A INTERNET E OS

DISPOSITIVOS MÓVEIS ESTÃO A GANHAR TERRENO

� A televisão continua a manter a maior quota de receitas de publicidade, com pouco
menos de 40 por cento, seguida pela Internet em computadores de escritório e em dispo-
sitivos móveis, com mais de 24 por cento, jornais, com 15 por cento, e revistas (7,3 por
cento), publicidade exterior (rua) e rádio, com cerca de 7 por cento, e cinema com 0,5 por
cento.
� A publicidade impressa, a nível global, diminuiu 5,17 por cento em 2014, face ao ano

anterior e caiu 17,51 por cento em cinco anos. Como surgiu em meados da década de
1990, a publicidade na Internet aumentou, em grande parte, em detrimento da publicida-
de impressa.
� A publicidade nos jornais impressos aumentou 4,86 por cento na América Latina em

2014, comparativamente ao ano anterior, e 2,21 por cento no Médio Oriente Médio e Nor-
te da África, mas diminuiu em todas as outras regiões, nomeadamente na Europa onde
contou com uma redução de 5,01 por cento. Num período de cinco anos, a publicidade
em jornais impressos aumentou 27,68 por cento na América Latina, mas baixou 28,22 por
cento na América do Norte e 23,10 por cento na Europa.

A WAN-IFRA, organização mundial de jornais e editores de notícias, é fornecedora
líder de investigação e análise da indústria e publica, desde 1989, as Tendências da Im-
prensa Mundial, a principal fonte de dados e tendências para jornais de todo o mundo.

Kösel investe numa
KBA RotaJET 76
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S
ão Valentim, Dia da
Mãe, Dia do Pai…
qualquer dia é bom
para a Hallmark me

torturar. Os dias especiais
costumavam ser os piores
do ano. E porquê? Porque
estava condenado a ter que
enfrentar sempre o mesmo
problema. O problema com
o qual muitos homens se
identificam: o que vou com-
prar para a(s) mulher(es)
da minha vida? (Se o plural
é o seu caso, ainda pior).

No início, acreditava que era impossível
falhar com um perfume. No entanto, depois
de anos de busca da fragância certa, as
mulheres da minha vida têm todas o  perfu-
me de que necessitam, e encontrar uma
nova fragância que lhes agrade é um desa-
fio de proporções hercúleas. Acabo sempre
por optar por uma colónia antiga, com a
consequente deceção que isso lhe(s) pro-
voca. Precisamente o que queria evitar. 

Este cenário soa-lhe familiar? Se assim
for, continue a ler, porque, felizmente, en-
contrei a solução. Uma solução que, além
de tudo, me permite conjugar com o outro

amor da minha vida: a im-
pressão. Graças aos
avanços tecnológicos, ago-
ra posso comprar o perfu-
me que sei que vai agradar,
e personalizá-lo com uma
mensagem que acrescenta
valor à oferta: "Com    todo
o meu amor, Mike". A
fragrância certa e uma
mensagem sincera formam
uma combinação fantásti-
ca. É certo, não é a mensa-
gem mais original do mun-

do, mas cumpre o seu objetivo. 
A impressão à medida encontra-se em

expansão, pelo que imprimir artigos per-
sonalizados, tais como garrafas, caixas ou
até mesmo cartões, está a mudar a forma
de presentear alguém, e até a própria
indústria.

Hoje, nos aeroportos, já se podem im-
primir artigos personalizados enquanto se
aguarda o avião. Por exemplo, pode es-
colher-se um perfume, imprimir uma men-
sagem na caixa ou no frasco e pronto: já
tem algo verdadeiramente especial para
oferecer. Apesar de já ser possível gravar
objetos há algum tempo, esta técnica fica

- literalmente - apenas à superfície. Não
permite a introdução de cores, imagens ou
logotipos, pelo que o resultado não é nada
pessoal. Já com a tinta UV, pode imprimir
uma mensagem e outros elementos de
design a cores, bem como acrescentar
imagens de forma rápida e simples.

Uma vez, num aeroporto, vi um stand

onde vendiam capas para telemóveis per-
sonalizadas com imagens dos clientes.
Este tipo de tecnologia abre portas a gran-
des oportunidades de negócio. Todos
temos imagens guardadas no telemóvel
que juntamente com uma mensagem po-
dem servir para criar um objeto único.
Apenas tem que escolher a capa certa
para o telefone. 

Mas como funciona isso? Em primeiro
lugar, não se pode imprimir sobre qual-
quer objeto e nem todos oferecem a
adesão necessária. Acredite em mim, não
é possível imprimir em todos os objetos. O
truque está em encontrar a combinação
certa de tintas, impressora e objeto. Os
plásticos podem ser impressos na maioria
das impressoras UV de pequeno formato,
mas os frascos de vidro são mais compli-
cados. Felizmente, as soluções da Mimaki
permitem fazê-lo sem alterar o tato e o as-

peto do produto. Além disso, os objetos
redondos, tais como garrafas de vinho,
podem ser impressos com a opção
KEBAK, da Mimaki.

Assim, por exemplo, é possível imprimir
velas personalizadas com a sua fotografia
favorita das férias ou uma imagem fantás-
tica dos seus filhos. Basta acrescentar
uma mensagem e, em poucos minutos,
tem consigo o melhor presente possível.
Consegue imaginar o efeito que terá uma
vela perfumada com uma fotografia dos
seus filhos, em vez de mais um frasco de
perfume? Os seus presentes agora
podem ser pessoais, diferentes e espe-
ciais. Não tem desculpa para não gastar
uns euros num presente personalizado,
da próxima vez que viaje.

O mercado da impressão à medida
oferece infinitas opções. Agora, não só
controla a tecnologia, como também o
produto final. Estou confiante de que este
mercado nos vai trazer grandes oportuni-
dades. O que começou no sector dos
artigos promocionais, pertence agora à
esfera pessoal. Felizmente, as empresas
estão prontas para aceitar este desafio e
crescer em grande.

A criar ... juntos.
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Os dias especiais

Mike Horsten

General Manager
Marketing EMEA

Mimaki
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Papéis Inapa 
tecno ColorLok

A Inapa tem trabalhado em estreita colaboração
com os seus parceiros de produção para expandir
a tecnologia ColorLok à maioria dos papéis Inapa
tecno: Prolaser (papel extrabranco, certificado pe-
lo PEFC) e Fórmula (branco superior 75 g para im-
pressão de alta velocidade, certificado pelo FSC )

Os papéis com ColorLok são fabricados com
aditivos especiais que resultam em cores mais
vivas, pretos mais intensos e tempos de secagem
mais rápidos do que os restantes papéis. 

Tom&Otto disponível
em formatos digitais 

Adaptando-se às novas exigências do merca-
do, tanto a nível técnico como a nível ambiental,
a Antalis comercializa a gama de papéis couché
Tom&Otto, agora disponível em formatos para
impressão digital (32x45, 32x46, 46x32) e certifi-
cado para HP Indigo. É ainda compatível com
máquinas de impressão digital das marcas
Canon, Kodak, Ricoh, Xerox e Konica Minolta.

Ensocoat marca premium
de cartolinas gráficas

A Antalis está a comercializar, desde junho, as
cartolinas Ensocoat, uma marca dirigida às neces-
sidades da indústria gráfica e do packaging de luxo. 

Suavidade e lisura fazem parte das característi-
cas da gama, bem como brancura e resistência
UV, permitindo um maior dinamismo na repro-
dução de imagens. Graças à sua estrutura multi-
camada e resistência ao rasgo e à dobra, a carto-
lina é adequada para várias aplicações de emba-
lagem e acabamento como estampagem, relevo e
verniz. A gama inclui duas variedades, Ensocoat 1
face e Ensocoat duas faces (Ensocoat 2S),
ambas com acabamento semimate

Lecta lança novo
papel metalizado
Metalvac E LWS

A Lecta lançou o Metalvac E LWS, um papel
metalizado com uma leve resistência à humida-
de, para etiquetas coladas em embalagens não
recuperáveis e embalagens de plástico. Oferece
resistência ao atrito e a ruturas, proporcionando
bons resultados nas linhas de engarrafamento,
mesmo em alta velocidade. Está disponível em
63 e 70 g/ m², em acabamentos lisos e em rele-
vos. Metalvac E LWS é adequado para
impressão offset, flexográfica e tipográfica, tanto
convencional como UV e rotogravura. 

Breves

União Papelera lança APP 
� A União Papelera desenvolveu, em colaboração com a
empresa Farandsoft, uma aplicação gratuita para tablets e
smartphones nas versões mais populares do mercado, Android
e IO's (Apple). 
Com esta APP, os clientes da União Papelera podem realizar
encomendas de forma imediata, a qualquer hora do dia e em
qualquer dispositivo móvel. Podem ainda consultar os seus
produtos, artigos favoritos, preços, disponibilidade do stock
online, histórico de pedidos realizados através da aplicação,
faturas, endereços de entrega, pagamentos pendentes, entre
outros. www.updirecto.es 

Grupo Hinojosa compra fábrica da
Torraspapel
� O grupo papeleiro Hinojosa adquiriu a unidade de produção
da Torraspapel em Sarrià de Ter (Girona) e vai investir cerca de
25 milhões de euros para produzir bobinas de cartão canelado.
A empresa afirmou prever que a atividade da fábrica, que se
encontra parada desde o passado verão, se inicie dentro de 8 a
10 meses e crie 40 postos de emprego. Com esta aquisição a
empresa valenciana pretende atingir uma produção anual de 90
mil toneladas de papel para a produção de cartões, passando a
dispor de matéria-prima própria e reduzindo, assim, a
dependência dos mercados de importação. A Hinojosa conta
com 11 fábricas em Espanha, nas quais investiu 150 milhões de
euros nos últimos cinco anos. 

Designer português vence concurso
do papel Navigator
� O designer português Renato Amaral foi o vencedor do
Navigator Dreams - Global Talent Design Contest, um concurso
lançado pela marca de papel Navigator, do grupo Portucel
Soporcel, para o desenvolvimento do novo layout da resma
Navigator Students 2015, que contou com mais de duas
centenas de candidaturas oriundas de mais de 20 países. A
criação vencedora ilustra a resma do produto Navigator
Students do corrente ano de 2015.

Portucel Soporcel inaugura maior
viveiro de plantas de África
� No início de setembro, o grupo Portucel Soporcel inaugurou,
em Moçambique, o maior viveiro de plantas de eucalipto de todo
o continente africano. O projeto, localizado na província da
Zambézia, tem por objetivo a produção futura de pasta de papel.
No decurso dos próximos nove anos prevê-se ainda a
construção, no distrito de Mocuba, centro da província da
Zambézia, de uma fábrica para a produção de pasta de papel,
que irá ainda produzir energia elétrica a partir da biomassa
proveniente da atividade florestal e industrial. 
O viveiro conta com uma dimensão de 7,5 hectares e uma
capacidade instalada de produção de mais de 12 milhões de
plantas por ano, sendo mais uma etapa de um projeto que
envolve o grupo português (80%) e a Corporação Financeira
Internacional (IFC), do grupo Banco Mundial, com os restantes
20%. Foram testadas 70 variedades de eucalipto para se optar
apenas por seis. O investimento na plantação ronda os 500
milhões de euros. Os restantes 1,8 mil milhões serão destinados
à construção da fábrica.

A Fedrigoni lançou um novo website corporativo,
onde alia um novo conceito e design a um estilo mo-
derno e elegante, criado pelo estúdio Thomas Manss
& Company, para divulgação das últimas novidades
e tendências em papel, e os projetos executados
com o papel da marca. Entre as melhorias, a fabri-

cante destaca a nova secção "Paper Selector", onde
é possível pesquisar e consultar as características de
todos os papéis que oferece ao mercado, nomeada-
mente cores, aplicações e gramagem. A Fedrigoni
em Portugal disponibiliza ainda, a clientes e fãs do
papel, a página oclubedosamantesdopapel.com.

Paper from Portugal

A
Associação da Indústria Papeleira, CELPA, em parce-
ria com a AICEP Portugal Global, apresentou, na última
Graphispag, a campanha "Paper from Portugal", que

sob o slogan "Pensa que mais papel é sinónimo de menos ár-
vores?" tem por objetivo desmontar mitos e pôr fim aos  pre-
conceitos associados ao uso e consumo de papel.

Durante o encontro, os responsáveis das entidades
organizadoras abordaram as relações económicas entre
Portugal e Espanha e os resultados da campanha. 

Decorreu ainda um debate sobre "O papel do papel na
sociedade de hoje", que contou com a presença de Jorge
Bustos (jornalista do “El Mundo”), Oscar López (apresenta-
dor e diretor do Programa Página 2 da TVE) e António Re-
dondo (Executive Board Member Administrador Executivo
do Grupo Portucel Soporcel).

Armando Goes,
diretor geral da
CELPA.

Fedrigoni.pt  estreia novo website corporativo 
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FORNECEDORES

laprensa@laprensa.com.pt
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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 



Feira-congresso training  2015Feira-congresso training  2015
22 e 23 de outubro de 2015  

Museu Ferroviário de Madrid 

Estação de Delicias

Pº. de las Delicias, 61 

28045 Madrid 

Salão das tecnologias de gestão e impressão

de documentos e equipamentos periféricos

EXPOenvíenEXPOenvíen
Feira-Congresso do Mailing, Billing, Transpromo,

Manipulado, acabamentos, Marketing Direto,

Gestão e Impressão de Documentos

INFORMAÇÕES E RESERVAS
Tlf.: +34 91 309 65 20 - expoenvien@alborum.es - expoprint@alborum.es

www.expoenvien.com - www.expoprint.es

Novas soluções de negócio para as gráficas
Tecnologia, máquinas, produtos, serviços ...


