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Pantone, o futuro é dos brilhantes
A Pantone LLC apresentou a colecção Pantone Fashion + Home Ny-

lon Brights. Composta por 21 tons vibrantes, em amostras de tecido ny-

lon, esta colecção vai permitir aos designers desenvolver produtos em

materiais de nylon com um padrão internacionalmente reconhecido para

especificação e reprodução de cor. A colecção Pantone Fashion + Home

Nylon Brights está disponível em dois formatos, o pacote Pantone Fas-

hion + Home Nylon Brights e as amostras em nylon de Pantone Fashion

+ Home Nylon Brights. 

Todos os pacotes da colecção Pantone Fashion + Home Nylon

Brights incluem o software Pantone Color Manager, uma aplicação versátil que ofe-

rece informação digital sobre as cores vibrantes com vista à actualização das actuais

aplicações de design, nomeadamente Adobe Creative Suite, QuarkXPress, Corel

Painter, X-Rite i1 Profiler, Mac OS Color Picker e myPantone.com. 

A
Heidelberg iniciou em Maio a distri-

buição e instalação de novas

versões de software de imposição

Prinect Signastation, Rip MetaDimension,

fluxo de trabalho automático Prepress Ma-

nager, ferramentas para tratar PDF (PDF to-

olbox), ferramentas para manipulação de cor

(color Toolbox), e Prinect Remote Access.

Estas novas versões trabalham sobre

sistemas operativos de 64-bit. O Prinect

Signastation é um software de imposição

que, nesta nova versão, apresenta um

melhor processamento dos PDF, combi-

nação de múltiplos exemplares de uma

folha que depois são tratados como cópias

simples e incorpora parâmetros específi-

cos para impressão lenticular, entre outras

funcionalidades.

O Prinect MetaDimension é um Rip

Adobe para qualquer formato, nomeada-

mente para formatos superiores a 112 cm.

O Rip é compatível com os CTP da Heidel-

berg e também com uma gama alargada de

impressoras digitais.

O Prinect Prepress Manager é um fluxo

de trabalho automatizado. Inclui, entre vá-

rias optimizações, um novo assistente para

a criação de trabalhos, um novo normaliza-

dor compatível com o Acrobat 9, um novo

sistema de trapping que evita o duplo trap-

ping, uma planilha Booklet Proof que permi-

te a visualização virtual de trabalhos com

varias folhas, e a obtenção simultânea de

plotter e chapa.

O Prinect PDF Toolbox é um novo editor

de código de barras, um editor de impo-

sição (PIE) para todos os formatos, verifi-

cação de PDF através do assistente e um

novo editor de marcas de registo e controlo

de impressão, entre outras características.

A X-Rite dispõe de uma no-

va gama de soluções profis-

sionais de gestão de cor i1

para os profissionais da

fotografia, pré-impressão

e edição. A nova gama é

formada pelos softwares

i1Basic Pro, i1Photo Pro,

i1Publish Pro e i1Publish. Os quatro

produtos incorporam o programa i1Profi-

ler e incluem a aplicação de actualização

da cor PANTONE Color Manager. O i1

Basic Pro é uma solução criada para ela-

borar perfis topo de gama no monitor, ve-

rificar a qualidade no monitor e na im-

pressão e medição da cor directa.

O i1Photo Pro foi projectado es-

pecialmente para que os fotó-

grafos possam gerir o fluxo

de trabalho RGB da má-

quina fotográfica para o

monitor e do projector até

à impressão. O i1Publish e

i1Publish Pro são as soluções

de elaboração de perfis ICC para profis-

sionais de artes gráficas que necessitam

de organizar e gerir os fluxos de trabalho

de pré-impressão RGB, CMYK e CMYK

+ N (CMYK e qualquer cor até a um má-

ximo de 4).

Breve

Prémio Drupa 2011 entregue a Ulf Tranow
qUlf Tranow foi recentemente homenageado com o prémio deste ano

da Drupa, pela sua tese de doutoramento sobre "Solidariedade e

análise sociológica - uma contribuição teórica para o conceito de

solidariedade". Com este prémio anual, a Drupa - a maior feira mundial

da indústria gráfica - faz uma homenagem à melhor tese de doutorado

na Faculdade Humanidades da Universidade Heinrich Heine de

Düsseldorf. O prémio de 2011foi entregue por Weickenmeier Martin

(Presidente da drupa 2012), Werner M. Dornscheidt (Presidente e CEO

da Messe Düsseldorf) e Prof H. Michael Piper, Ph.D. (Presidente da

Universidade Heinrich Heine de Düsseldorf), no Clube da Indústria em

Düsseldorf, a 23 de Maio.

Flint Group aumenta preços
qDevido ao aumento dos preços das matérias-primas utilizadas no

fabrico de consumíveis, a divisão Print Media da Flint Grop subiu os

preços em todos os seus segmentos de produtos. 

Desde o impacto da subida dos custos da resina de colofónia nas tintas

offset, ao aumento nos preços dos dissolventes na indústria química ou

o impacto da subida de preços do algodão sobre as blanquetas,

praticamente nenhuma matéria-prima sai imune a esta tendência do

mercado.

Os aumentos afectam os segmentos de Heatset, Coldset, tintas

Sheetfed, químicos de impressão e blanquetas offset.

GMG adquire Aurelon
q A GMG, fornecedora de soluções de software para gestão de cores,

anunciou recentemente a aquisição da Aurelon, uma empresa dos Países

Baixos. A Aurelon desenvolve uma tecnologia escalável e modular para

processar a informação digital em qualquer meio que requeira uma

produção e uma saída gráfica de precisão. Com a aquisição da Aurelon, a

GMG reforça significativamente sua presença no mercado da produção

de impressão em grande formato e prossegue a sua expansão

estratégica para fora dos segmentos tradicionais de mercado.

A Aurelon é a segunda aquisição da empresa, após a compra, no início

deste ano, da CWS, uma empresa tecnológica de produção de meios,

situada na Grã-Bretanha.

Palmart promoveu convenção anual
qDecorreu, no final de Abril, a convenção anual da Palmart, em

Buñol, Valência (Espanha). Durante a primeira parte do evento, o

director, Francisco Pérez fez uma análise detalhada da actual situação

do mercado gráfico e destacou a mudança do modelo e do conceito de

negócio gráfico que se verifica nos últimos anos. Um modelo mais

centrado na gestão empresarial e produtiva, um modelo híbrido em

matéria de serviços e tecnologias aplicadas, sem esquecer a

necessidade de incorporação e adaptação às novas tecnologias da

comunicação.

A segunda apresentação centrou-se na experiência do cliente como um

factor central para a fidelização, num mundo cada vez mais competitivo

e globalizado como é o de hoje, na qualidade da formação, e nos

serviços complementares, como o grande valor da marca relativamente

à concorrência.

Sobre o crescimento da Palmart, a empresa está orientada para uma

aposta na tecnologia e adaptação às novas realidades e exigências do

sector.

Heidelberg, nova versões

do Prinect Prepress 

Gestão de cor i1 para pré-impressão, 

edição e impressão digital
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J
osé Martins é gráfico há mais
de 40 anos e defende que a de-
dicação ao trabalho faz toda a

diferença quando se quer oferecer
qualidade. Este empresário é o ros-
to da M2, uma gráfica situada em
Prior Velho, nos arredores de Lis-
boa, conhecida no mercado portu-
guês pela criatividade e qualidade
técnica com que imprime. A aposta
na excelência, na parceria com os
clientes e num desenvolvimento
ponderado, permitiram que a M2 se
mantivesse à margem de muitos
dos problemas que afectam hoje a
maioria das gráficas portuguesas.

Como se posiciona actualmente
a M2 no mercado? 

Posicionamo-nos como uma
empresa que quer manter a sua in-
dependência e que, de certa forma,
selecciona os seus clientes. Gosta-
mos de poder controlar tudo o que
fazemos e apostamos numa filoso-
fia em que tanto imprimimos catálo-
gos de grande qualidade como
cartões-de-visita ou estacionário.
Não queremos cair na armadilha de
ter que aceitar os preços que nos
tentam impor. Por isso queremos
clientes que procuram qualidade e
que estão dispostos a pagar por ela,
obviamente que com preços com-
petitivos. E o facto de sermos mais
pequenos dá-nos esse controlo. É
por isso que digo que não temos o
objectivo de nos tornarmos uma
empresa maior. Vemos tantas em-
presas que se quiseram tornar
grandes e que enfrentam grandes
dificuldades para se manter, porque
ficam à mercê dos preços dos clien-
tes, e isso é meio caminho para pre-
judicar não só a própria empresa
como o mercado.

Pensa que esse é um dos gran-
des problemas da indústria gráfica
em Portugal?

Muitos empresários tiveram que
fechar as portas porque deram pas-
sos maiores do que as pernas. Em
vez de optarem por um investimen-
to consistente, compraram equipa-
mentos a pensar nos clientes que

poderiam ganhar e isso pode não
correr bem. Tornam-se maleáveis
aos clientes, acabam por se subme-
ter a preços impostos, e entram
num circuito nocivo.

A M2 é conhecida por não entrar

neste circuito. Mas também por
manter uma relação de parceria
com os clientes. Como conseguiu
criar esta postura no mercado?

É comum o cliente vir ter con-
nosco com o trabalho incompleto e
nós prestamos algum apoio, nome-
adamente em questões mais técni-
cas que têm a ver com a utilização
de determinados papéis, relevos,
vernizes, entre outras. Assumimos,
por isso, uma intervenção mais téc-
nica e ajudamos na transformação

do trabalho. Imprimir só por imprimir
não traz valor especial, qualquer
gráfica o pode fazer. Onde coloca-
mos mais-valias é na parte da im-
pressão com técnicas especiais.
Trabalhamos, por isso, directamen-
te com os designers. Interessa-nos

poder colaborar com o cliente, por-
que o que é realmente importante é
que fique satisfeito com o trabalho.
Se um cliente não gostar do trabal-
ho é porque a gráfica e o designer
não foram bons.

Há uns tempos atrás os desig-

ners não eram muito adeptos deste
intercâmbio, mas hoje em dia, prin-
cipalmente as novas gerações, já
estão mais receptivos a fazer alte-
rações se necessário for. 

Por outro lado, também gosta-
mos muito de trabalhar com um gru-
po de designers, com quem lançá-
mos recentemente um projecto.

A M2 deu um passo inédito ao
lançar os seus próprios produtos,
sob a marca "Chapéu", ainda no

âmbito da boa parceria com os de-
signers gráficos. Essa vertente está
a correr bem?

Lançámos há cerca de seis me-
ses uma marca de estacionário, ca-
dernos, agendas e sacos, impres-
sos por nós, feitos em colaboração

com designers com quem gosta-
mos de trabalhar e que se tornaram
nossos parceiros, e isso é algo iné-
dito. Pensamos que é uma forma
muito positiva de acrescentarmos
valor ao mercado e estamos a pon-
derar iniciar a internacionalização.

O surgimento dessa marca
também tem a ver com o facto de
trabalhar directamente com os gráfi-
cos. Mas isso também não é o habi-
tual na indústria… porque o faz?

Realmente não é muito normal
ver o dono da empresa a intervir di-
rectamente no trabalho. Isto tem
muito a ver com colocar na prática o
saber do gráfico. Eu e muitos cole-
gas estamos há muitos anos nesta
profissão e aplicar esse saber é
uma vantagem. Mas hoje em dia já
não acontece tanto. Grande parte
dos empresários dedica-se à
gestão e já não interfere na parte
técnica. Eu sou apaixonado pelo
trabalho. Sou eu que falo com os
clientes e gosto de ver com eles
quais as possibilidades de exe-
cução, de os aconselhar, de lhes di-
zer que determinada técnica é a
mais adequada para determinado
projecto. Considero que as pessoas
se devem sentir realizadas naquilo
que fazem. Isso faz toda a dife-
rença. Dedico-me há muitos anos a
esta profissão e defendo que pode-
mos aprender e ensinar todos os
dias.

Em Portugal coloca-se muito a
questão da falta de uma formação
de qualidade na indústria gráfica. O
que pensa disso?

As escolas de artes gráficas es-
tiveram, durante muito tempo, fora
do circuito das empresas gráficas. E
hoje isso começa a mudar. Temos
escolas com bom equipamento,
mas que ainda se encontram algo
desajustadas da realidade.
Também não se tem promovido a li-
gação entre as escolas e as empre-
sas. Mas vamos tentar alterar esse
cenário, inclusive através da própria 

Fundada há 22 anos, a M2 é uma gráfica que se tem
pautado por um crescimento sustentado e que "se
quer manter pequena", conforme explica o seu
proprietário, José Martins. Conhecida no mercado
pela excelência na utilização de técnicas especiais

de impressão, a M2 lançou uma marca de
estacionário, em conjunto com dois ateliers de
design, e é um exemplo de como uma empresa
gráfica se pode manter bem posicionada, em
tempo de crise.

José Martins.

Posicionamo-nos
como uma

empresa que
quer manter a

sua
independência e

que, de certa
forma, selecciona
os seus clientes. 

Em relação ao
mercado, os

números
apontam para

uma
sobrecapacidade

de gráficas na
ordem dos 30 por

cento. 



associação (APIGRAF - Associação

Portuguesa das Indústrias Gráficas,

de Comunicação Visual e Transfor-

madoras do Papel).

Muito recentemente, a lista can-
didata à direcção da APIGRAF, da
qual faz parte, foi eleita. Pensa que,
perante os problemas do sector, a
associação poderia fazer a dife-
rença?

Em relação ao mercado, os nú-

meros apontam para uma sobreca-

pacidade de gráficas na ordem dos

30 por cento. Temos os problemas

dos preços e da formação, mas

também contamos com muito boas

empresas. Nos últimos anos foram

desactivadas muitas máquinas anti-

gas e o nosso parque está hoje mais

moderno e mais automatizado. Por

outro lado, verifico que os nossos

empresários são solidários e que

gostam de trocar ideias. Uma asso-

ciação mais dinâmica pode contri-

buir para a mudança, e é isso que

pretendemos. A nova associação,

para a direcção da qual concorri nu-

ma lista que foi recentemente eleita,

quer ser mais activa. O problema

até agora é que a associação tinha

um papel muito passivo. Era dirigida

por gráficas de grande dimensão e

poucos empresários se reviam nes-

se formato. Acreditamos que pode

ser vantajoso se for dinamizada por

gestores de gráficas mais peque-

nas, porque a maioria dos empresá-

rios se identifica com essa repre-

sentação.

Pensa que a crise está para fi-
car, ou que o cenário vai começar a
melhorar?

Penso que, no geral, o pior já

passou, agora temos que alcançar a

estabilidade. A bem ou mal, esta-

mos a passar por um processo de

mudança e pior do que já está, é

difícil. Por outro lado, a crise pode

ajudar as pessoas a colocar os pés

na terra. Verifico que algumas pes-

soas se aperceberam de que afinal

não se pode conseguir tudo de for-

ma fácil, sem sacrifícios e empenho,

e mesmo aqui na gráfica têm apare-

cido alguns jovens que estão real-

mente dispostos a trabalhar.

Este mês vai decorrer em Portu-

gal uma jornada gráfica Ibérica.

Pensa que os empresários es-

panhóis podem ser vistos como

uma ameaça para os gráficos portu-

gueses, ou pelo contrário? 

Espanha soube aproveitar os

apoios comunitários, investiu muito

em formação e nós não fizemos is-

so. Penso que só temos a aprender

com os empresários espanhóis por-

que eles estão um passo à frente. O

que estamos nós agora a passar, já

eles ultrapassaram. Também acre-

dito que seria positivo se enfrentás-

semos o mercado como Ibéria, em

conjunto.

Os empresários espanhóis, por

outro lado, também têm vantagens

que nós não temos tido, nomeada-

mente em termos de apoios do Go-

verno, inclusive para se internacio-

nalizarem. A esse nível, em vez de

apoio, são-nos colocadas muitas di-

ficuldades, mas espero que essa si-

tuação também venha a mudar, pa-

ra conseguirmos manter a competi-

tividade.

Actualmente é responsável pelo
sucesso de uma empresa exemplar.
Como é que o Sr. Martins entrou no
mundo gráfico?

Trabalho desde muito novo nes-

ta indústria e aos 28 anos decidi co-

meçar por conta própria, com uma

Heidelberg GTO. A empresa foi

crescendo devagar, com o apoio da

minha família. Sempre nos pautá-

mos por investimentos ponderados

e necessários. Comprei este es-

paço onde se encontra agora a grá-

fica, com 1.800 m2, que foi o meu

maior investimento. Actualmente

conto com algumas máquinas ti-

pográficas, adequadas para trabal-

hos mais complexos, uma Speed-

master SM74, que adquiri o ano

passado e uma Speedmaster

SM52, entre outros equipamentos

de pré-impressão e de acabamen-

tos. Estamos também a ponderar

comprar uma máquina de corte a la-

ser, talvez ainda este ano, para po-

der optimizar a nossa oferta. Acima

de tudo, temos que ir tentando gerir

o negócio com bom senso e respon-

sabilidade.  

PORTUGAL

Tel.: 919 339 801

Fax.: 707 500 704

Joao.Ferrao@boettcher-systems.com
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A
manroland promoveu, entre

16 e 20 de Maio, no Print

Technology Center, em Of-

fenbach, um encontro onde a fa-

bricante alemã fez demons-

trações de impressão a mais de

1.500 visitantes profissionais,

oriundos de 75 países, que se ac-

tualizaram sobre as tecnologias

inovadoras e soluções para im-

pressão offset que a manroland

oferece ao mercado.

O evento centrou-se no pro-

cesso de impressão com valor

acrescentado, na melhoria dos

processos de produção e nos no-

vos produtos, tudo isto apoiado

por inovações na automatização,

diversidade do produto, produção

sustentável, criação de redes, de

serviços, consumíveis e consulto-

ria.

Os visitantes puderam assistir

a arranques de trabalhos com

menos de 150 folhas, onde a qua-

lidade é visível logo na primeira

folha, a mudanças automatizadas

de trabalho, gestão integrada de

dados, impressão digital e web-

to-print, entre outras possibilida-

des proporcionadas pelos equipa-

mentos da marca. Com os novos

produtos inteligentes como Auto-

print, InlineColorPilot, InlineIns-

pector com calibração PDF, Co-

lorPilot e outras soluções, a man-

roland mostrou como é possível

reduzir custos, encurtar prazos de

entrega, aumentar a flexibilidade

e aumentar a produção diária.

Roland 900 XXL

A Roland 900 XXL foi uma das

várias máquinas que esteve em

demonstração. Com formato 8,

dirigida a empresas com eleva-

dos volumes de impressão co-

mercial, este equipamento impri-

me a quatro cores sobre quatro e

apresenta uma área de im-

pressão de 1.290 x 1.850 milíme-

tros, o que lhe permite imprimir 64

páginas A4 de uma única vez.

Conta ainda com novo sistema de

entrega de folhas com quatro

pinças, que assegura um trans-

porte adequado da folha até à

mesa de saída e permite uma es-

pessura de substratos que pode ir

dos 0,06 aos 0,40 mm

A Roland 700 DirectDrive, de

dez cores com Autoprint, pode al-

cançar uma velocidade de pro-

dução de 18.000 folhas por hora e

possibilita mudanças de trabalho

em menos de três minutos. Entre

os automatismos, esteve também

em exibição o sistema Roland Inli-

neInspector 2.0, dotado de uma

câmara de alta resolução que

consegue analisar até ao mais pe-

queno defeito, inspecciona cada

folha, faz uma comparação com o

PDF e mascara as zonas segundo

os diferentes níveis de sensibilida-

de na medição.

No evento estiveram ainda em

demonstração uma Roland 700

HiPrint e uma Roland 500, ambas

equipadas com InlineFoiler Prin-

dor, uma Roland 200 com saída

em pilha alta, uma Roland 700 Hi-

Print, especial de quatro cores, e

uma Roland 50 com um alimenta-

dor de envelopes, todas em pro-

dução. 

Na vertente de impressão digi-

tal, a Océ, parceira da manroland

em impressão digital, apresentou

dois sistemas a jacto de tinta, a

Océ ColorStream 3500 e a JetS-

tream 2200, que imprimiram con-

teúdos personalizados e indivi-

dualizados.

No final, decorreu uma visita à

gráfica Druck und Verlang Zar-

bock, de 9 ME de facturação que

conta com um parque completo

de máquinas manroland. Desde o

design, à impressão e acabamen-

to, tudo é feito na própria empre-

sa, que subcontrata tarefas de

personalização e trata dos envios

do mailing, actualizando as bases

de dados para que estes sejam

mais eficazes. 

Apresentações

Antes das demonstrações das

máquinas decorreram várias

apresentações, que tiveram início

com Markus Rall, membro do

Conselho Executivo da manroland

e responsável pelo sector de sis-

temas de impressão alimentados

por folhas, que lançou a ex-

pressão "Imprime, vive e trabal-

ha", resumindo assim a ideia cen-

tral do encontro, numa conferên-

cia que se centrou na ideia de co-

mo tornar a impressão num ele-

mento vital no mundo on-

line. Rall abordou os dife-

rentes produtos que

compõem a impressão

nos EUA. Em 2010, por

exemplo, o mercado de

ebooks contava com 441

títulos, comparativamente

a 11.670 títulos impressos. Nas

campanhas de marketing, a taxa

de resposta quando se utiliza a

impressão, para além do online,

passou de 5% para 15,9%.

Relativamente ao desempen-

ho das máquinas, Hesper Harald,

da manroland printservices, afir-

mou que 32% dos problemas

estão relacionados com a organi-

zação e não com a concorrência.

Indicou ainda uma fórmula que

marca o desempenho de uma má-

quina: rendimento (R) igual a Tec-

nologia (T) por Organização (O)

por pessoal (P); resumindo:

R=TxOxP.

Numa fórmula adicional, indi-

cou que a eficácia total de um

equipamento é igual à disponibili-

dade, vezes a taxa de rendimento

e vezes a taxa de qualidade.

Eva Paul falou sobre como adi-

cionar valor à impressão através

dos acabamentos, destacando os

acabamentos em linha: verniz de

máquina, verniz UV, vernizes ma-

te e brilho, efeitos tridimensionais

e laminação a frio, que pode insta-

lar com a Roland 700 HiPrint.

DRUCK UND VERLANG ZARBOCK
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Sistemas de impressão alimentados 

por folhas:"Imprime, vive e trabalha"
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David del Fresno

Nos últimos anos tem-se verificado um au-

mento progressivo da procura de serviços tec-

nológicos associados à representação tridimen-

sional: Cinema, TV, fotografia e videojogos. Che-

gou agora a vez da indústria gráfica entrar nesta

corrente, através do que já é popularmente con-

hecido como "Impressão 3D".

O que é Impressão 3D?

Embora existam diversas tecnologias de im-

pressão 3D, cada uma com as suas aplicações e

matérias de impressão, todas têm pontos co-

muns que contribuem para definir a sua natureza:

entende-se como impressão 3D, a impressão di-

gital de imagens 2D que são sobrepostas em ca-

madas, de forma sucessiva e automática, até re-

sultarem na reprodução de um objecto real, a três

dimensões.

Que objectos se podem reproduzir através

da impressão 3D?

Os objectos que podem ser reproduzidos em

3D podem ir de um objecto virtual, criado no com-

putador através de um software de design em 3D

(AutoCAD, Catia, Inventor, Maya, PowerSHAPE,

ProENGINEER, Rhinoceros, SketchUp, Solid Ed-

ge, SolidWorks, 3D Studio Max, entre outros) a

um objecto real, digitalizado por um scanner 3D.

Em ambos os casos, o que o computador irá "en-

tregar" à impressora 3D será sempre um ficheiro

no formato STL, que é o único formato que a má-

quina consegue ler.

Que segmentos do público precisam de

imprimir em 3D?

De uma forma geral, qualquer utilizador de

programas de design ou de tratamento de ima-

gens em 3D necessita de imprimir em 3D. No en-

tanto, a popularização e simplificação dos progra-

mas de design a três dimensões, bem como sis-

temas de digitalização 3D, estão a fazer crescer,

a nível mundial, a procura de serviços de im-

pressão em 3D por um cada vez maior número

de pessoas que nunca utilizaram um programa

de design 3D, mas que trocam ou descarregam

ficheiros STL através da Internet, tal como o fa-

zem com ficheiros em imagens JPG.

De que forma, a implementação de um ser-

viço de impressão em 3D pode atrair no-

vos clientes ou fidelizar os existentes?

A implementação de um serviço de impressão

a 3D numa gráfica poderá servir para captar no-

vos clientes ou fidelizar os existentes, na medida

em que os seus clientes actuais ou futuros mani-

pulem ficheiros digitais de imagens em 3D. Entre

os clientes que já trabalham com este tipo de fi-

cheiros, e que são mais propensos a procurar

serviços de impressão a 3D, encontram-se os

estúdios de arquitectura, agências de comuni-

cação, designers de embalagens e PLV e desig-

ners de interiores. Também se utilizam muito nos

estúdios de infografia e no trabalho diário dos fa-

bricantes de artigos desportivos, brinquedos e de

fabricantes de maquetas. Resumindo: Todos os

que trabalham em 3D vão necessitar, mais tarde

ou mais cedo, de imprimir em 3D.

Perguntas e respostas

O que é a impressão 3D

SINAL ® aditivo para água molha na impressão offset sem o uso de álcool isopropílico.

No mundo da impressão offset é a necessidade de muitos anos para eliminar o uso de álcool
isopropílico, por causa de problemas decorrentes da sua utilização, quer  tecnicamente, e com a
saúde dos trabalhadores e conservação do ambiente.

Intec Fabrications, Inc., lançou um novo produto, SINAL ®, que substitui o álcool isopropílico em
aditivos completa e convencional, com um qualidade -  preço muito satisfatório. A dose recomendada
é de 4 a 5%.

SINAL ®, permite uma impressão estável e uniforme dos primeiros exemplares de um poder reduzido,
respeitando a tonalidade da obra em toda a execução e melhorar a secagem da tinta.

SINAL ® é aprovado pelo FOGRA desde 2006.

INTEC FABRICACIONES, S.A.- c/ Duero, 66- Pol. Industrial. 

C.P. 28840.Mejorada del Campo. Madrid (Espanha). 

Tlf. +34 91 679 1271 / +34 91 668 2131. Fax +34 91 679 2821 

Web: www.intecfabricaciones.com. Mail: intec@intecfabricaciones.com

Natureza e segurança na
indústria de impressão



Greca Artes Gráficas

Equipamentos e impressão

de excelência
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A Greca é hoje uma gráfica de
referência em Portugal, que nas-
ceu de um passatempo. Como foi
esse percurso?

A
Greca já tem cerca de 30
anos, mas no início era ape-
nas uma pequena tipografia.

Há cerca de 15 anos, em conjunto
com mais três sócios, decidi pegar
neste projecto, embora na altura
funcionasse como um passatempo
para todos nós, eu era professor
na Escola Soares Reis e os meus
sócios também tinham outras acti-
vidades. Entretanto, há cerca de 9
anos optei por sair da escola e de-
dicar-me a tempo inteiro a este ofí-
cio. Depois de negociar a saída
dos outros sócios, avancei sozinho
com o projecto e, logo depois, o
meu filho terminou o curso de En-
genharia Mecânica e veio juntar-se
a mim. Na altura contávamos com
12 funcionários, comprámos uma
máquina a 4 cores e iniciámos um
projecto de crescimento. Paralela-
mente, fomos comprando outros
equipamentos de acabamento.

Apostaram num crescimento
sustentado?

Sim, há cerca de dois anos
comprámos uma máquina topo de
gama, uma Heidelberg XL 75, a 5
cores mais verniz. Também recen-
temente, adquirimos uma linha de
acabamento, de meter à capa, da
Muller Martini, que instalámos em
Março, e uma máquina de agrafar
automática, também da Muller
Martini. Já tínhamos alguns equi-
pamentos, mas passámos a dispor
de uma máquina topo de gama,
em termos de produção, que pro-
duz 9 mil à hora, o que nos é muito
útil, nomeadamente para a área
das revistas. Temos muitos clien-
tes para os quais fazemos revistas
e catálogos. A nossa área de espe-
cialização é o catálogo, nomeada-
mente de moda e de mobiliário.

Somos essencialmente procura-
dos para trabalhos de qualidade,
onde se consegue retirar valor
acrescentado. Não é a fazer folhe-
tos para os supermercados que se
retira lucro significativo, mas sim,
por exemplo, quando se faz um
catálogo com qualidade.

No entanto, de uma pequena
gráfica até à aquisição de um topo
de gama da Heidelberg vai um
grande passo. Isso também se de-
ve a muito trabalho?

Sem dúvida. Tem havido um
esforço muito grande da nossa
parte e das pessoas que trabalham
connosco, somos 38 e temos tra-
balhado muito. Estes 9 anos têm
sido anos de muita luta. Trabalha-
mos fins-de-semana e sempre que
necessário. Posso dizer que nes-
tes últimos anos, eu e o meu filho
usufruímos, no máximo, de uma
semana ou pouco mais de férias
por ano. Qualquer pessoa que
queira singrar e qualquer empresa
que se tencione posicionar no mer-
cado tem que se dedicar ao trabal-
ho, porque o mercado está muito
difícil e competitivo e também te-
mos que apostar na moderni-
zação, para poder ter preços de
mercado.

A Greca está numa posição em
que pode seleccionar os clientes, e
não ficar à mercê dos valores que
estes querem impor?

Já perdemos muitos trabalhos
porque não abdicamos da margem
que achamos que é necessária pa-
ra executar o projecto. Hoje em
dia, o cliente já tem uma capacida-
de de negociar brutal, e a con-
corrência é muito desleal. Há gráfi-
cas que mantêm mais ou menos
os preços nivelados, mas depois
aparecem outras que fazem
preços aberrantes. No entanto,
também se verifica que há cada
vez mais clientes que querem qua-
lidade. No geral, querem qualida-
de, preços e prazos, e é isso que
procuramos oferecer. 

Devido a todos estes esforços,
a gráfica tem sobrevivido de uma
forma tranquila à crise?

Até hoje as coisas não nos têm
corrido mal, embora com muito tra-
balho, porque só isso é que faz
com que consigamos fazer este ti-
po de investimentos. Comprámos a
XL que custou cerca de um milhão
de euros há dois anos, que foi a al-
tura em que rebentou a crise, e es-
te ano adquirimos a linha de acaba-
mento da Muller. Trabalhamos com

três turnos, e trabalhamos feriados
e fins-de-semana. Felizmente, va-
mos estando ocupados. 

Em Portugal, coloca-se muito a
questão da baixa qualificação dos
profissionais desta indústria. Qual
a sua opinião sobre esta matéria?

A formação é uma grande lacu-
na que existe em Portugal. Há mui-
tos impressores que não têm for-
mação para serem impressores.
Penso que praticamente não exis-
te formação. Há muitos anos atrás,
os professores também trabalha-
vam nas gráficas, levavam conhe-
cimento para o interior da escola,
mas isso foi mudando e hoje há
professores que nem sabem o que
é imprimir. E penso que o papel da
associação deveria ser muito im-
portante nesta matéria. A asso-
ciação tem estado encostada, não
tem feito praticamente nada, mas
esse também é um problema que
se estende a muitas áreas do país,
nomeadamente a política. È muito
importante que se mude nesta
matéria. Considero, por exemplo,
que a associação, em conjunto
com os sindicatos, deveria promo-
ver palestras com técnicos qualifi-
cados, que dessem formação na
área da impressão, na área do
acabamento, na área da pré-im-
pressão, e convidassem as empre-
sas a inscrever funcionários. Acre-
dito que a maior parte das empre-
sas estaria disposta a pagar para
ter acesso a esse tipo de for-
mação. Sofremos muito com o pro-
blema da má formação técnica do
pessoal. Na área da impressão,
por exemplo, assiste-se a si-
tuações aberrantes. Penso que
aqui o papel da associação deveria
ser mais activo, conjuntamente
com os sindicatos. Deveriam sen-
tar-se, não para discutir salários
mas sim para discutir a formação
das pessoas, para depois mais tar-
de terem melhores salários. A for-
mação é fundamental. Sem for-
mação não há bons profissionais e
não pode haver boas empresas, se
não houver bons profissionais.

Implantada há cerca de 15 anos no

mercado português, a Greca tem crescido

a um ritmo consistente e exemplar, fruto

da visão empresarial de José Pinto, que

de uma pequena tipografia criou uma

gráfica de topo. Há dois anos, a empresa,

localizada na periferia do Porto, investiu

cerca de um milhão de euros numa XL 75,

e já este ano instalou numa linha de

acabamento da Muller Martini.

Investimentos de grande vulto, em tempo

de crise, que reflectem uma aposta na

qualidade e uma estratégia a olhar para o

futuro.

José Pinto e o filho João Sousa.



Que outros problemas identifi-
ca ou gostaria que fossem revis-
tos?

Um dos maiores problemas
que identifico neste momento é
a competitividade entre as em-
presas. Hoje há uma forma des-
leal de se trabalhar. E isto acon-
tece porque muitos empresários
não olham para o futuro da em-
presa. Alguns têm os equipa-
mentos pagos e levam preços
que os impedem de se moderni-
zarem. Há muitas gráficas que
trabalham com preços miserá-
veis, e que não pensam que
mais tarde vão ter que comprar
equipamento, porque este tem
que ser renovado. 

Temos no mercado um exces-
so de oferta de gráficas que preci-
sava de ser eliminado, principal-
mente na área das empresas que
imprimem a 4 cores. Há quem
compre máquinas a 4 cores e que
depois começam a trabalhar com
preços ridículos. Acabam por pre-
judicar quem está em permanen-
te investimento, porque os nos-
sos equipamentos são de des-
gaste intensivo e como tal têm
que ser renovados. Fecha-se um
ciclo de renovação e inicia-se ou-
tro. Na Franca ou Alemanha, por
exemplo, uma máquina de im-
pressão ao fim de 5 anos é dis-
pensada. Cá, ainda se vê em-
presários pensarem que quando
acabam de pagar uma máquina
pensam que a partir daí vai ser só
lucro. Outros compram máquinas
velhas e fazem preços bárbaros.
Como é que assim, têm receitas
para pagar salários e renovar
equipamento?

Adquirir equipamentos com re-
gularidade exige uma visão es-
tratégica.

O empresário tem que ter uma
visão estratégica, e depois tem
que investir no que é o correcto.
Posso dizer que só ao fim de 10
anos é que comprei um carro no-
vo.

Mas isso não é o normal no te-
cido empresarial…

Mas isso é um reflexo do esta-
do do país. Infelizmente também
temos maus empresário. Há uma
área aqui no Norte onde se regis-
ta o maior número de Ferraris por
metro quadrado. Mas, se for preci-
so, esses empresários têm os fun-
cionários a trabalhar numa gara-
gem. É uma mentalidade que pen-
so que ainda vai demorar uma ou
duas gerações a desaparecer. E
tem que desaparecer, para sobre-
vivermos. Temos que apostar em
fazer bem o nosso trabalho, e em
pensar em formas de contribuir
para sair desta situação. Nós, por
exemplo, fazemos catálogos para
empresas que exportam em áreas
como a cerâmica e têxteis, entre
outras, e uma grande parte dos
nossos catálogos vai para fora do
país.

A Greca pretende conquistar
mercado internacional?

Directamente, é difícil. Basta
ver o exemplo de Barcelona, o
centro nevrálgico de Espanha a
nível das artes gráficas, onde mui-
tas empresas que trabalhavam
para exportação começaram a fa-
lir. A China está a imprimir para a
Europa e está a imprimir em larga
escala.

Pensa que as gráficas de Es-
panha podem ser consideradas
uma ameaça para as gráficas por-
tuguesas? 

Penso que não, porque temos
hoje em Portugal gráficas muito
bem equipadas e bem prepara-
das, capazes de produzir tão bem
como as gráficas espanholas, a
preços competitivos. 

E quanto à crise que está a
afectar o mercado, pensa que o
seu fim estará para breve?

Acredito que a crise ainda vai
demorar muito para acabar e que
os próximos tempos vão ser difí-
ceis. Mas é evidente que, na parte
que nos compete, vamos fazer
com que dure muito pouco tempo.
Vamos lutar para a contrariar e
penso que esse deveria ser o pa-
pel de todos nós. 
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Manual prático de impressão offset
em folha e bobina
O nome do livro é por si revelador do conteúdo. Esta é uma
obra eminentemente prática, onde qualquer profissional da
indústria gráfica, ou futuro profissional, pode encontrar valio-
sas informações sobre como funciona uma máquina de im-
pressão, que ajustes se devem fazer para o seu bom de-
sempenho e como os fazer. 
O livro conta ainda com uma parte dedicada às rotativas,
uma área sensível ao autor, Pedro Denche Llanos, sendo es-
te provavelmente o único livro que indica de forma minuciosa
como tirar o máximo partido de uma rotativa de impressão.
Dedica ainda especial atenção aos consumíveis, com desta-
que para a tinta e o papel, a sua composição e propriedades,
e de que forma podem influenciar a máquina de impressão e
o resultado final.
Este não é o manual clássico que expõe os problemas e as
suas soluções e certamente que aqui não vai encontrar este
tipo de fórmulas mágicas. Vai sim ter acesso a conhecimen-
tos profundos e práticos, apresentados de forma simples e
acessível a todos, com vista a manter uma máquina em per-
feitas condições de utilização.

Produção convencional-
digital, um novo modelo de
empresa gráfica

No livro "Produção convencional e digital, um novo mo-
delo de empresa gráfica", a empresa RCC Casals Consul-
tants aborda uma nova era das gráficas, e defende que es-
tas, mais do que fornecedoras de serviços de impressão,
se devem converter em fornecedoras de serviços de comu-
nicação.

Esta obra apresenta directrizes sobre como se deve or-
ganizar uma gráfica que adopte a dupla convencional-digi-
tal, como deve actuar no mercado e que passos deve se-
guir para disponibilizar serviços web-to-print, se assim o
pretender.

A manroland desen-

volveu duas versões da

rotativa de 16 páginas

Rotoman, a Rotoman

HiPrint e a Rotoman Di-

rectDrive.

A Rotoman Direct-

Drive imprime 70.00

exemplares/hora. Cada

torre de impressão está

equipada com dois motores e os

cilindros podem ser movidos em

separado, não sendo necessário o

uso de chapas brancas nos cor-

pos onde não decorre impressão.

As chapas são mudadas de

forma automática e todas as con-

figurações são optimi-

zadas automatica-

mente até que a má-

quina reconheça o ní-

vel de qualidade esta-

belecido.

A Rotoman HiPrint

imprime a uma veloci-

dade até 55.000

e x e m p l a r e s / h o r a .

Tem também automatizada a

mudança de chapas e o sistema

de dobra. A rede de serviços

complementa-se como o Tele-

SupportCenter, uma ferramenta

de diagnóstico remoto e de opti-

mização de processos.

Duas versões da rotativa Rotoman

Título
Manual prático de im-
pressão offset em folha
e bobina

Autor 
Pedro Denche Llanos

Editorial
Starbook

Título
Produção convencional-
digital, um novo modelo
de empresa gráfica

Autor
RCC Casals Consultants

Publica
Consultores RCC
Casals, Inc.

LIVROS

Centro de impressão XMF 
demonstra serviços Web-to-print 

A Fujifilm apresentou, no Centro de Impressão
XMF, uma nova solução web-to-print. Tendo por
base a experiência da empresa como
fornecedora de serviços de impressão online,
nomeadamente de álbuns de fotografia, este
centro oferece serviços para todos os formatos e
optimiza as possibilidades proporcionadas pela
Internet para criar, produzir e obter diferentes
tipos de impressão, retirando, desta forma, mais
lucro do negócio de impressão.
Adequado para ambientes B2C e B2B, o Centro
de Impressão XMF é uma plataforma de serviços
múltiplos, construída com a mesma flexibilidade e
desenvoltura que o Fluxo de Trabalho Fujifilm
XMF.
Permite oferecer um serviço de impressão mais
completo, através da criação de portais de
comércio electrónico, simples ou mais complexos,
adaptados às necessidades gerais e específicas
de cada cliente e suporta uma grande variedade

de produtos de impressão, como brochuras, cartazes, folhetos, displays, calendários,
álbuns de fotografias, boletins, cartões-de-visita, entre outros. O Centro de Impressão
XMF incorpora ainda um sistema de suporte administrativo para gerir os diversos
aspectos do ambiente de impressão online.

D
esde a sua fundação há

dez anos, a Müller Martini

é um membro activo da In-

ternational Cooperation for the In-

tegration of Processes in Pre-

press, Press and Postpress. 

A CIP4 é uma associação de

fabricantes de equipamentos, de

consultores e utilizadores da

indústria gráfica que tem por ob-

jectivo a automatização de pro-

cessos segundo normas gerais

aprovadas. 

Durante esta década, Müller

Martini fez nome também graças

às especificações JDF / JMF e à

automatização dos processos de

produção. Para além disso parti-

cipou como anfitriã nas conferên-

cias CIP4 de Zofingen (Suiça) em

2004 e Newport News (EUA) em

2010. 

Cada vez mais, a indústria

gráfica e os fabricantes de equi-

pamentos beneficiam das vanta-

gens dos formatos Job Definition

Format (JDF) e Job Messaging

Format (JMF) bem como das

suas diversas aplicações. Muitas

empresas gráficas possuem um

sistema de manipulação integra-

do no seu Management Informa-

tion System (MIS) a partir do for-

mato JDF.

Emilio Díaz-Caneja
Conselheiro Delegado da Imprensia Ibérica

O Conselho de Administração da CirclePrinters nomeou Emilio

Díaz-Caneja Conselheiro Delegado da sua filial Impresia Ibérica.

Díaz-Caneja sucedeu formalmente ao actual Conselheiro Dele-

gado, José M. Camacho, desde 1 de Junho, data a partir da qual

José Camacho se dedica exclusivamente às suas responsabilida-

des como CEO do Grupo CirclePrinters.

Emilio Díaz-Caneja juntou-se à Impresia Ibérica a 14 de Março

na qualidade de director-geral da recém adquirida fábrica de Sant

Vicenç del Horts.

CIP4 e Müller Martini:

dez anos juntos



A eliminação total do álcool isopropílico (IPA)
das oficinas de máquina de impressão plana
é uma realidade hoje e disponível para todos.
BECA GRAFIC leva anos imersa em projec-
tos para alcançar esse objectivo e no ano de
2009 lançou o IPA FREE FOUNT®, um novo
aditivo para eliminar o álcool isopropílico.
No dia de hoje é um produto muito conso-
lidado em muitas oficinas de artes gráficas
tanto em Espanha como em Portugal, com
mais de 100 máquinas a funcionar sem Álcool,
o que põe de manifesto que a sua eliminação é
possível.

Apesar do álcool ter grandes vantagens para o

processo de impressão e essas são bem conhecidas,

também tem vários problemas associados. Trata-se de

um composto orgânico volátil (COV) extremamente in-

flamável e de rápida evaporação, pelo que torna-se ne-

cessário repor o mesmo continuamente. Para alem disto, o seu

preço está sujeito a grandes variações uma vez que esta influen-

ciado pelo petróleo. A utilização de IPA FREE FOUNT® permite a eli-

minação total do álcool isopropílico e por tanto reduzir drasticamente os

compostos orgânicos voláteis melhorando a saúde na oficina. Ademais, como não

evapora, não precisa ser reposto continuamente para manter a dosificação correcta. Pa-

ra alem disso, desde o ponto de vista da impressão, conseguem-se impressos com maior brilho,

assim como um menor consumo de tinta para conseguir idênticas densidades.

O IPA FREE FOUNT ® é um aditivo de molha desarrolhado integralmente em BECA GRAFIC e ho-

mologado pelos principais fabricantes de maquinaria. Trata-se de um produto não inflamável, que não con-

tem álcool isopropílico na sua formulação e que se utiliza em uma proporção entre o 3-4%. A única dife-

rença com um aditivo de molha convencional é que não precisa acrescentar álcool isopropílico para impri-

mir sem problemas. O IPA FREE FOUNT ® está disponível em duas versões: uma para aguas moles /me-

dias e outra para agua duras.

BECA GRAFIC, consciente do cepticismo existente acerca da impressão sem álcool e das particularida-

des da mesma, considera essencial trabalhar dado da mão com o cliente durante todo o processo. Para que

isto aconteça, coloca ao serviço, apoio técnico durante as experiencias, com a presença de um esperto em

impressão já com larga experiencia na eliminação do álcool. Ainda assim, irão realizar-se análises prévios

da agua para adequar convenientemente o aditivo a agua de partida, assim como se ira controlar periodi-

camente para verificar que a qualidade da solução será óptima.

Se deseja obter mais informação adi-

cional acerca dos produtos comer-

cializados por BECA GRAFIC, en-

contram-se a sua disposição três no-

vos catálogos sobre aditivos de mol-

ha, limpadores e produtos químicos

auxiliares. Se desejar, pode consul-

tar a gama completa de produtos que

oferece BECA GRAFIC, assim como

pedir una copia gratuita dos catálo-

gos em: www.becagrafic.com

PRODUCTOS PARA
ARTES GRAFICAS

A
Sabino Arana 70, 
48640 Berango. Bizkaia. Espanha
www.becagrafic.com
beca@becagrafic.com
Tfno. +34 94 668 00 61
Fax. +34 94 668 13 19

BECA GRAFIC aposta na impressão sem álcool.
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A HP iniciou a tournée europeia de aplicações látex com o objectivo de demonstrar a vasta gama de oportuni-
dades que as tecnologias de impressão HP Látex proporcionam.

A tour vai contar com um camião e um reboque personalizados, de 16,5 metros de comprimento, que vai visitar
diversas cidades europeias durante o corrente ano.

Com este evento, a HP pretende inspirar e demonstrar como a incorporação de impressoras e tintas HP látex,
bem como de substratos HP compatíveis, nos fluxos de trabalho dos fornecedores dos serviços de impressão po-
dem acrescentar oportunidades para melhorar o seu negócio. Durante os eventos, vão decorrer apresentações in-
formativas, testemunhos de clientes, ateliers práticos e demonstrações ao vivo de produtos com uma impressora HP
Designjet L25500 de 152,4 centímetros (60 ").

As tintas HP Látex oferecem durabilidade de impressão comparativamente às tintas solúveis ecológicas e ás tin-
tas com baixo teor de solventes e, além disso, a sua fórmula à base de água ajuda a reduzir o impacto da impressão
no meio ambiente. Num segmento que abrange a sinalização para exteriores, de longa duração, e exposições para
interiores, sem cheiro, as tintas HP Látex possibilitam a impressão sobre diversos materiais de impressão através de
substratos revestidos e não revestidos.

O
Grupo Plana surgiu em

1966 com o objectivo de

responder a todo o tipo de

necessidades empresariais na Co-

municação Gráfica. Recentemen-

te, os seus responsáveis identifica-

ram um interessante nicho de mer-

cado na impressão digital de livros

a cores e preto e branco, de curtas

tiragem e a pedido. Para responder

a esta necessidade criaram em

Julho de 2010 a empresa Impulso

Global Solutions

Segundo o seu CEO, Luis de

Tomás Sanz, a Impulso Global Solu-

tions é a resposta do Grupo Plana a

um mercado global e em mudança,

no sentido de prestar serviços a edi-

toras no seu papel de divulgadores

culturais. "Na Impulso, baseamo-

nos em soluções eficientes e de alta

qualidade, com o objectivo de ajudar

o mercado editorial a desempenhar

o seu papel de difusor cultural de

forma exequível e fazemo-lo de for-

ma plenamente compatível com as

novas tecnologias, o meio ambiente

e a sustentabilidade". 

A Impulso aposto numa Océ

JetStream devido a um dos seus

grandes valores diferenciais, "os

seus baixos custos de produção, al-

go a ter em conta no exigente mer-

cado do livro a pedido".

Luis De Tomás explica a utili-

zação que a sua empresa dá à Océ

JetStream: " a nossa especialidade

são os livros a pedido, especial-

mente publicações técnicas, de for-

mação, científicas, médicas e hu-

manísticas, a cores ou a preto e

branco. Com isso pretendemos

complementar as grandes edições

em offset com as reedições perso-

nalizadas ou resgatar fundos edito-

riais descatalogados, aplicando a

impressão digital a pedido a um

preço competitivo". E a Impulso,

acrescenta o seu CEO, fixou como

meta modernizar o mundo editorial,

para que este se possa centrar no

seu verdadeiro negócio, o desen-

volvimento de conteúdos.

A série de impressora a cores

Océ JetStream utiliza Océ DigiDot,

tecnologia piezoeléctrica de jacto

de tinta de gotas, a pedido, com

gotas de tinta que vão desde 7 pl a

12 pl sobre uma ampla gama de

substratos.

A família Océ JetStream permite

produções a velocidades que va-

riam desde 675 a mais de 2.700 pá-

ginas A4 por minuto.

"O Futuro da Impressão Digital"
A Océ realizou, entre 7 e 10 de Junho, a Production Printing Sum-

mit. Sob o slogan "O futuro da impressão digital", a fabricante apre-

sentou o último lançamento neste segmento, a impressora Océ Co-

lorStream 3500, criada para gerir a migração da impressão mono-

cromática para cores, com uma velocidade de 5 m/min (1010

A4/min). Este é o primeiro sistema com estas características conce-

bido e fabricado pela Océ Production Printing, em Poing (Aleman-

ha).O sistema de impressão Océ ColorStream 3500 permite um cres-

cimento modular até à cor, desde o preto e branco, até 6 estações de

cor, com a possibilidade de imprimir de um ou ambos os lados.

Todos os sistemas apresentados foram integrados através do

software Océ PRISMA que permite gerir o fluxo de trabalho ao longo

de toda a cadeia de produção.

Mercury Print Productions expande

divisão de edição de livros
A Mercury Print Productions, empresa especializada na impressão digi-

tal de livros para as editoras que actuam na área da educação, iniciou a ins-

talação de uma Kodak Prosper 5000XL Press. A empresa pretende utilizar

este novo equipamento para aumentar a sua capacidade de produzir livros

a pedido a cores.  

A Prosper 5000XL Press pode imprimir 175 linhas por polegada com ve-

locidades de 200 metros por minuto. A máquina da Mercury conta com as

unidades Lasermax Roll Systems que amplia o rebobinar e desbobinar. As

linhas de empilhamento da Stack 2230 Systems, através de um transporta-

dor Shuttleworth alimentam o sistema de encadernação da Muller Martini

Sigma Binder.

Impulso Global Solutions 

Océ JetStream 1000 para livros

a pedido de curtas tiragens 
Luis de Tomás Sanz, 

CEO de  Impulso 
Global Solutions.

Tour das Tecnologias de tinta HP Látex

Máquinas de Laminação e envernizamento offline
A Steinemann Technology AG dispõe de uma má-

quina de laminação com cola PU sem solventes, a Lotus
SF com tecnologia de colagem baseada em poliuretano.

A máquina atinge uma velocidade de produção de
100 m/min. Por outro lado, a máquina COLIBRI, da mes-
ma fabricante, é uma máquina envernizadora Offline-UV
para substratos inferiores a 100 g/m2.
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O
código QR é um código ma-
triz, que funciona como um
código de barras bidimen-

sional, desenvolvido no Japão em
1994 pela Denso-Wave pa-
ra rastrear as peças no fa-
brico de automóveis.

O código permite o ar-
mazenamento de 1.800 a
7.000 caracteres. Apesar
de já existir há cerca de
uma década, esta tecnolo-
gia deve a sua popularida-
de aos anúncios e à utili-
zação de telefones inteli-
gentes. É amplamente utili-
zada no Japão e na Europa
e espera-se que também o venha
a ser nos Estados Unidos.

Utilização 

Utilizar um código QR é muito
fácil. Basta ter um telefone inteli-
gente com ligação à Internet.

Os códigos QR podem ser en-
contrados em diversos objectos e
artigos, desde cartões-de-visita,
obras de arte, roupa, jogos,
cupões, folhetos, postais, cartazes
e até mesmo outdoors.

Ao encontrar um código num
anúncio, tudo o deve fazer é apon-
tar a câmara do telefone inteligente
e tirar uma foto. O resto é feito pe-
lo software do telefone, que traduz
o código de barras e revela as in-
formações relevantes para o utili-
zador. 

No sector da impressão, os có-
digos QR  podem ser considerados
como uma porta que se abre a no-
vas utilidades do impresso. Esta
porta permite ligar os impressos
aos meios digitais e oferece aos
consumidores uma informação
adicional de interesse sobre o pro-
duto, que vem contribuir para uma
decisão de compra mais consisten-
te. É uma oportunidade única para

oferecer aos consumidores infor-
mações adicionais, bem como pa-
ra chamar a atenção do impresso,
aumentando consideravelmente o

seu valor como veículo de marke-
ting.

Aos vendedores, os códigos
QR acrescentam a capacidade de
controlar as taxas de resposta e
promover alterações às suas cam-
panhas de marketing, com vista a
aumentar o ROI. 

Os códigos QR podem ser usa-
dos para determinar a orientação,
as perspectivas de resultado e
aceitação de uma página durante o
design e configuração de uma
campanha generalista

A utilização de smartphones
tem vindo a aumentar, e muitos
destes artigos já têm leitores de có-
digos QR incorporados, ou que se
podem descarregar na App.

A tendência é a adopção deste
sistema em grande escala. Uma
pesquisa recente sobre a sensibili-
zação dos consumidores relativa-
mente aos códigos indicou que
mais de  52% dos consumidores já
viram ou ouviram falar dos códigos
QR, 28% dos consumidores já digi-
talizaram um código QR, e 6% afir-
mam que um código QR já os in-
fluenciou a fazer uma compra.

Estas estatísticas podem não
ser esmagadoras, mas tendo em

conta que o investimento em mar-
keting móvel cresceu mais de
600% o ano passado, os códigos
QR representam um segmento em

crescimento, que pode ser explora-
do pelos gráficos ou vendedores
que tiverem coragem para o fazer.

Muito tem sido escrito sobre os
vários elementos e formas através
dos quais os códigos QR podem
ser disponibilizados, mas este não
é o único factor a considerar quan-
do se cria uma campanha com có-
digos QR.

O foco principal dos códigos
QR deve incidir sobre a forma co-
mo esta ferramenta pode integrar
os diferentes canais de comerciali-
zação, proporcionando uma men-
sagem de marketing coerente.
Quando se promove uma campan-
ha de marketing já não se deve es-
tabelecer uma diferença muito sig-
nificativa entre os meios impressos
e os meios digitais, apostando an-
tes em ligá-los de forma a que ca-
da um apoie o outro, reforçando o
valor de ambos.

Serviços adicionais 

Tendo em conta que as mar-
gens de impressão tradicional con-
tinuam em declínio, os fornecedo-
res de serviços de impressão de-
vem acrescentar progressivamen-
te serviços que utilizem o seu core

business de impressão, disponibili-
zando serviços adicionais, nomea-
damente marketing por e-mail,
URL personalizadas, produtos pro-

mocionais e uma gestão
de elementos que requei-
ram apenas uma quanti-
dade moderada de es-
forço. Os códigos QR fun-
cionam como uma ex-
tensão lógica e para dis-
por desta solução basta o
mínimo de tempo e um
pequeno investimento.
Não faz sentido perder a
oportunidade de oferecer
uma solução de código

QR, permitindo que alguém se an-
tecipe e capte este negócio. Acima
de tudo, para o utilizador final, a
utilização de códigos no material
de marketing deve ser um proces-
so simples e fácil. Os códigos QR
não substituem as grandes cam-
panhas de marketing de vários ní-
veis. Os materiais impressos de-
verão ser simples extensões da in-
formação. 

Fluxo de Trabalho Integrado 

Muitos fornecedores de softwa-
re permitem a utilização de códigos
QR em trabalhos impressos, mas
poucos oferecem um fluxo de tra-
balho totalmente integrado que
possibilite aos utilizadores finais
criar e inserir facilmente o código
nos materiais de marketing, a fim
de personalizar o material pedido
tendo em conta a sua utilização e
histórico do carrinho de compras.
Levando esta tecnologia mais lon-
ge, alguns vendedores têm códi-
gos QR armazenados nos perfis
do utilizador que podem ser inseri-
dos automaticamente no formulá-
rio durante o processo de enco-
menda, o que simplifica todo o pro-
cesso. 

Códigos QR 
"Quick response" 
("resposta rápida") 
v O papel da impressão e como usar esta ferramenta para melhorar o seu negócio

v Em 2011, os códigos QR estão a alterar o cenário da indústria comercial através
dos canais de comunicação criados para os telefones inteligentes (smartphones).



LLaa  PPrreennssaa

packaging

14

D
esde que surgiram os primei-

ros equipamentos Computer-

to-Plate (CtP), há cerca de 15

anos, que a flexografia tem compe-

tido com o offset e a rotogravura pe-

la sua quota de mercado no sector

das embalagens. A flexografia sem-

pre foi considerada como um pro-

cesso de impressão atractivo e po-

pular, uma vez que aceita diversos

suportes utilizados na impressão de

embalagens e é rentável, sobretudo

quando comparado com a rotogra-

vura, nas curtas tiragens que predo-

minam actualmente no sector. Não

há dúvida de que a tecnologia do

computador para a chapa contribuiu

para o progresso na produção de

chapas, tornando a sua utilização

cada vez mais fácil e permitindo que

se atinja um fluxo de trabalho mais

eficiente. Simplificou a pré-im-

pressão e fez com que os resulta-

dos das impressões sejam mais

previsíveis, consistentes e precisos.

No entanto, também se pode di-

zer que até há pouco tempo a flexo-

grafia apresentava várias desvanta-

gens e não se considerava equi-

parável à rotogravura e ao offset do

ponto de vista da qualidade. A flexo-

grafia não permitia a produção de li-

neaturas de trama elevadas nem

gradações subtis com fundos zero,

e as cores sólidas não tinham a in-

tensidade nem o impacto linear que

se obtém com a rotogravura.

Mas, graças aos avanços tec-

nológicos dos últimos anos, estes

problemas pertencem ao passado.

A flexografia já pode competir com

o offset na impressão de etiquetas

de qualidade, e com a rotogravura

na impressão de embalagens flexí-

veis.

Além disso, a exposição digital

de chapas garante uma maior con-

cordância entre a produção de cha-

pas e a impressão. Ao mesmo tem-

po, os custos de produção são me-

nores, e este é um ponto vital para

as empresas que processam emba-

lagens flexíveis, tendo em conta as

dificuldades que o mercado atra-

vessa.  

HD Flexo - 

o próximo passo em

flexografia de alta qualidade

A HD Flexo combina uma óptica

HD de 4000 dpi com tecnologias de

tramagem exclusivas para obter

uma exposição mais nítida e preci-

sa. O resultado é uma qualidade de

impressão excelente e uma pro-

dução simplificada de chapas, uma

vez que a óptica de alta resolução

permite uma exposição mais nítida

de texto e linha, e pontos de trama

mais definidos.

O objectivo da HD Flexo é au-

mentar a qualidade da flexografia e

apresentar-se como uma alternati-

va viável ao offset e à rotogravura.

No passado, a rotogravura obtinha

imagens mais suaves, com uma ga-

ma mais ampla de tons e uma den-

sidade maior de cor do que a flexo-

grafia. Com a HD Flexo, é possível

aumentar as lineaturas de trama em

flexografia e reduzir ao mesmo tem-

po o tamanho do ponto mais peque-

no. Para isso, utiliza-se uma tecno-

logia de tramagem especial e uma

maior resolução de exposição, ob-

tendo-se imagens mais nítidas, tin-

tagens mais fluidas e uma maior ga-

ma de cores. 

As vantagens dos 4000 dpi de

resolução são óbvias. Com brilho, o

valor do tom mais pequeno no im-

presso é cerca de 30% mais baixo,

e as luzes podem admitir tiragens

maiores. Os meios-tons reprodu-

zem-se com maior fidelidade e

também diminui a formação de

padrões ou rupturas de tons na

área final. O texto e as linhas, como

tiras e códigos de barras, ficam

mais bem definidos e o detalhe das

fontes mais pequenas é mais claro.

Com uma exposição a 4000 dpi, é

possível produzir mais de 256 ní-

veis de cinzento, inclusive com line-

aturas de trama superiores a 200

lpi, obtendo uma imagem com uma

gama tonal muito natural.

A HD Flexo rectifica alguns pro-

blemas típicos da flexografia, nome-

adamente quando se verifica um

contraste reduzido da imagem. A

HD Flexo permite imprimir pontos

mínimos até 1% de forma estável,

pelo que é possível reproduzir toda

a gama tonal das imagens.

Além disso, os designs de em-

balagens podem ser reproduzidos

com cores mais brilhantes e ima-

gens claras, contribuindo para o re-

conhecimento da marca e para

atrair atenções. Os proprietários de

marcas podem escolher a tecnolo-

gia de impressão mais indicada,

sem comprometer o design da em-

balagem. A flexografia também lhes

permite lançar produtos mais rapi-

damente do que a rotogravura. E é

mais rentável para tiragens mais

curtas, o que contribui para reduzir

o desperdício de papel e a necessi-

dade de manter grandes stocks.

A próxima versão HD 2.0 Flexo

vai oferecer uma impressão excep-

cional em toda a gama tonal, desde

brilhos até meios-tons estáveis ou

sólidos com a ajuda da tecnologia

de tramagem MicroCell. Estas pe-

quenas celas geram-se na chapa e

permitem criar uma superfície com

textura. A densidade da tinta sólida

aumenta, a aplicação de tinta é

mais uniforme e consegue-se mel-

horar o contraste natural e a gama

de tons da imagem. As tramas Mi-

croCell aplicam-se a toda a gama

tonal das tintas de quadricromia,

melhorando a riqueza e o contraste

da imagem, algo especialmente útil

para as cores Pantone e im-

pressões subjacentes em branco.

Flexografia: no mesmo nível que o offset e a rotogravura
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M-real aumenta os preços 
de folding boxboard

A M-Real vai aumentar os preços das caixas de papelão dobrável entre 7 a 9%
na Europa, Médio Oriente e África. Os valores tornam-se efectivos para facturação a
partir de 1 de Julho de 2011. Esse aumento deve-se ao resultado da inflação de cus-
tos, que foi superior ao previsto.

Explorer um papel de
escritório "Todo-o-
terreno"

A marca de papel
Explorer, fabricada
pelo grupo Portucel
Soporcel e distribuída
em Espanha pela
Unión Papelera, está
a promover uma pro-
moção de Verão que
decorre entre os me-
ses de Maio e Junho.
O objectivo desta ini-
ciativa é que o cliente
possa desfrutar de
duas vantagens ex-
cepcionais: por um la-
do trabalhar com um

papel de escritório de qualidade e "todo-o-terreno", por
outro poder receber alguns prémios práticos.

A gama de Explorer está disponível em diferentes
gramagens: 80 g/m2, 90 g/m2, 100 g/m2 e 110 g/m2. Con-
ta ainda com o iCare Explorer, um produto que combina
cerca de 30% de fibra reciclada com fibra virgem de alta
qualidade (Eucalyptus globulus). A gama inclui ainda
produtos para a indústria gráfica, Explorer Premium Off-
set ou Explorer Premium Preprint, disponíveis em várias
gramagens e tamanhos, sempre com os mais elevados
padrões de qualidade para o consumidor final.

12 ª edição do Concurso 
Ideas That Matter

A Sappi iniciou a segunda década do concurso de design Ideas That Matter,
apresentando aos participantes mais oportunidades de apresentar os seus trabal-
hos durante todo o ano, e melhorando a presença do concurso online. Este concur-
so diferencia-se de outras competições por dar ênfase no desenvolvimento do pro-
jecto de design, convertendo a teoria em realidade com vista a criar a consciencia-
lização sobre assuntos como meio ambiente, cultura, educação, saúde, direitos hu-
manos e sociedade. Pode encontrar-se toda a informação sobre o concurso e ins-
crever-se no novo site www.sappi-ideasthatmatter.eu 

O papel especial Fusion de Alfeld
A fábrica de papel Alfeld, situada no sul de Hannover (Alemanha) é a responsável

pelo fabrico do "Fusion", um novo papel especial para a indústria de embalagens e
manipulados.

A história da papeleira de Alfeld Bin remonta a 1706 desde 1992 que a empresa
faz parte da Sappi Fine Paper Europe. É uma papeleira integrada que produz pasta e
papel. As 800 pessoas que trabalham na Alfed e as cinco máquinas produzem papel
estucado, sem pasta mecânica, e papéis especiais.
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(APENAS A TEMPO)

SÃO NECESSÁRIOS AUTONOMOS

* TRABALHA-SE MELHOR EM SECO. 
NUNCA SE DEVE MOLHAR

* NS RODAS NÃO FICAM MARCADAS EM FUNDOS

* NÓS É QUE DEFENIMOS O PONTO

* NÁXIMA VELOVIDADE - MENOR CONSUMO

* NELHOR FIXAÇÃO EM SECO OU MOLHADO

* NEALÇA O BRILHO - NALE A PENA

* NM MARCHA NÃO SE UTILIZA O PÓ

* NESISTÊNCIA MÁXIMA AO PRIMEIO CONTATO. 
(NEM TENTE.)
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