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APIGRAF distribui

Anuário das Indústrias

Gráficas e

Transformadoras do Papel

A APIGRAF lançou o Anuário das Indústrias Gráficas e Trans-
formadoras do Papel, onde inclui dados das 2.757 empresas do
sector. Para além da informação sistematizada, o anuário inclui,
pela primeira vez, os rankings das maiores empresas por CAE prin-
cipal e secundária e pelos produtos produzidos. Realizado com a
colaboração da empresa Informa D&B, a obra apresenta dados
obtidos com base nos IES 2014, com contas depositadas a agos-
to de 2015, complementados com a base de dados da APIGRAF.

O
Museu  Nacional da Imprensa foi
o espaço eleito para a II Cerimó-
nia em Portugal de Entronização
da Confraria The Polish Guild of

Gutenberg Knights, que decorreu a 24 de
Fevereiro, na cidade do Porto.

A Confraria Europeia dos Cavaleiros de
Gutenberg, que conta com mais de 700
membros, nasceu em França e está repre-
sentada na Alemanha, Itália, Bélgica,
Suíça e Polónia. Desde 2013 que a Cor-
poração Polaca, representada pelo Chan-
celer Jacek Kusmierczyk, tem vindo a re-
crutar para a sua corporação empresários
e personalidades portuguesas que co-
munguem dos mesmos ideais e valores,
com vista à criação do embrião da futura
corporação Portuguesa dos Cavaleiros de
Gutenberg.

Na cerimónia, dirigida pelo Chanceler
da confraria Jacek Kusmierczyk e pelo
confrade Paulo do Souto, da Sistrade, fo-
ram entronizados 11 empresários de Por-
tugal, Angola e Espanha. A confraria de-
fende e promove “os valores de uma Eu-
ropa justa e fraterna, difundindo a língua e
a cultura dos povos, contribuindo para a
preservação da palavra impressa e para a
sua melhoria e desenvolvimento”. Promo-
ve ainda a alfabetização e a difusão da
educação e cultura, especialmente entre
crianças e adolescentes. 

Os novos confrades entronizados fo-
ram António Jorge Marquez Filipe, Dire-
tor-Geral da Symington Family, Aurelio

Mendiguchía García, Diretor Técnico do
Instituto Tecnológico e Gráfico Taja-
mar, Augusto Monteiro da
Silva, Presidente do
Conselho de Ad-
ministração da
e m p r e s a
G r a f o p e l ,
F e r n a n d o
César Pin-
heiro de
Fontoura, Di-
retor-Geral da
APIGRAF, João
Carlos Gonçalves
Calheiros, Gestor da Orga-
nização Gráfica Calheiros, João Henri-

ques Baeta, Administrador da Olegário
Fernandes, José Rodrigo Barros, Di-

retor-Geral e Administra-
dor da Monteiro Ri-

bas - Embala-
gens Flexí-

veis, José
Maria Pe-
reira, Admi-
n i s t r a d o r
da MAG-

COP, Luís
Humberto Jar-

dim Marcos, Dire-
tor do Museu Nacio-

nal da Imprensa, Paulo Nu-
nes de Almeida, Presidente do Consel-

ho Geral da AEP - Associação Empresa-
rial de Portugal e Victor Manuel Alves, Di-
retor-Geral da empresa Mercográfica, em
Angola. 

Presentes na cerimónia estiveram
também os cavaleiros entronizados na 1ª
Cerimónia, que teve lugar em Guimarães,
em 2014, António de Sousa Ribeiro, Dire-
tor-Geral da Sistrade, Luís Filipe Correia
Diretor Técnico da Sistrade, José Lopes
Castro, atual Presidente da APIGRAF,
José Augusto Constâncio, Diretor-Geral
da Eurodois, Diogo Alves de Sousa, Dire-
tor-Geral da Tecnimpresa, António Ra-
malho, Diretor-Geral da EIKON, e Carlos
Coutinho, Diretor-Geral da Ideal Artes
Gráficas.

Clube dos Tipos lança 

Manual Prático do Tipógrafo
A Editora dos Tipos apresentou, recentemente, o Manual Prático do Tipógrafo, uma obra que

se encontra em fase de produção e que consiste num “glossário de termos essenciais que des-
creve as várias fases e respectivos materiais”, para futura utilização nas oficinas de tipografia
promovidas pelo Clube dos Tipos. 

Da autoria de Joana Monteiro, fundadora do Clube dos Tipos (ver entrevista da edição julho-
setembro de 2015) e de Rúben Dias, da Tipografia Dias, o manual está a ser composto na Tipo-
grafia Damasceno, em tipografia tradicional, com tipos de madeira e de chumbo, incluindo mate-
rial pertencente ao espólio da Imprensa da Universidade de Coimbra. A editora está a promover
a realização de workshops, onde os participantes podem compor parte do texto, e prevê a con-
clusão do trabalho até final de abril. "A nossa intenção é criar uma base de entendimento que fa-
cilite a comunicação dentro das oficinas de tipografia tradicional. Para reavivar o acesso às ofici-
nas de tipografia é fundamental que os aprendizes tenham um manual nas mãos que possam fol-
hear, sem medo de sujar”, afirma   Joana Monteiro. www.facebook.com/editoradostipos

Porto recebe cerimónia de Entronização 

da Confraria "The Polish Guild of Gutenberg Knights"

Porto recebe cerimónia de Entronização 

da Confraria The Polish Guild of Gutenberg Knights

Chanceler da confraria Jacek Kusmierczyk e confrade Paulo
do Souto

Jacek Kusmierczyk e Aurelio Mendiguchía García
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Embalagens de luxo
na vanguarda das

tendências do sector
Um estudo recente promovido pela Asia Pulp

and Paper e realizado pela Smithers Pira aponta
para a tendência de crescimento na área de ino-
vação das embalagens de luxo, em grande parte
impulsionado pelo crescimento significativo des-
te sector. Segundo o relatório "Tendências da
embalagem para 2019: o mercado global de em-
balagem de artigos de luxo", este sector repre-
senta, atualmente, 14.200 milhões de dólares
(2014) e espera-se um crescimento de 19 por
cento até 2019, atingindo os 17.600 milhões de
dólares.

Os cosméticos e perfumes somam 43 por cen-
to das vendas de bens de luxo e têm sido o prin-
cipal motor de crescimento do sector, com uma
previsão de aumento anual  de cinco por cento
para os próximos cinco anos. Por regiões, espe-
ra-se que o crescimento ronde os três por cento
ao ano na Europa Ocidental e América do Norte,
seis por cento na região asiática do Pacífico e
cerca de nove por cento na América do Sul e
América Central. Este aumento da procura esti-
mula o aparecimento de inovações no sector,
que são possíveis devido às novas tecnologias.
Algumas destas inovações incluem:

AUMENTO DE SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

O maior interesse dos consumidores pela
sustentabilidade, sobretudo nos mercados ma-
duros, pressiona as marcas de luxo a tomar me-
didas orientadas para a redução do impacto am-
biental das suas embalagens. 

INCORPORAÇÃO DE MEDIDAS ANTI-
FALSIFICAÇÃO

O mercado global de protecção das marcas al-
cançou em 2013 os 2.330 milhões de dólares, in-
cluindo o valor acrescentado das provas, o se-
guimento e rastreio de embalagens, a autenti-
cação dos produtos e a tecnologia anti-roubo. 

MAIOR PERSONALIZAÇÃO
Apesar de a personalização ainda ser relati-

vamente reduzida neste segmento, com uma
média de customização de menos de uma em
cada mil embalagens, está a crescer significati-
vamente.

CODIFICAÇÃO
Os códigos de barras e os QR impressos na

embalagem estão a ser cada vez mais utilizados,
para que o consumidor conheça a história por
detrás da marca, estando a surgir alguns protóti-
pos que permitem comunicar com os utilizadores
mediante dispositivos móveis, através de etique-
tas que integram  tecnologia NFC (Near Field
Communication).

O futuro da embalagem
flexível 

Segundo o estudo The Future of Flexible Packaging Glo-
bal to 2020, promovido pela consultora Smithers Pira, o
mercado mundial de embalagens flexíveis deverá crescer
a uma taxa média anual de 3,4 por cento durante o período
2015-2020, atingindo os 248 biliões de dólares. A embala-
gem de alimentos corresponde a mais de 70 por cento do
mercado de embalagens flexíveis de consumo e está a
crescer em quatro por cento, em termos de volume, tendo
atingido as 18,8 milhões de toneladas em 2015. 

A Mimaki lançou uma nova impressora industrial
plana a jacto de tinta UV UJF-7151 plus, um equipa-
mento de pequeno formato que permite imprimir direc-
tamente sobre embalagens. Com tamanho máximo de
impressão de 710 x 510 mm, a UJF oferece qualidade e
produtividade, e coloca as gotas de tinta com grande pre-
cisão. Este novo equipamento, direcionado para pro-
dução a pedido, melhora a precisão, a uniformidade e a
fiabilidade ao modificar a estrutura mecânica da mesa de
impressão, permitindo linhas finas e textos de reduzida
dimensão com total nitidez.

Mercado de
etiquetas

inteligentes regista
crescimento

A procura de embalagens activas e inteligen-
tes nos Estados Unidos da América vai aumen-
tar em cerca de 7,3 por cento ao ano, até atingir
os quatro mil milhões de dólares em 2019, se-
gundo dados divulgados pela  empresa de estu-
dos de mercado Freedonia. 

Este crescimento deve-se, em grande parte,
às etiquetas inteligentes que têm crescido a um
ritmo de 11,1 por cento no último ano, esperan-
do-se que o seu valor ascenda a 1,5 mil milhões
de dólares em 2019. 

Prevê-se ainda que a utilização de embala-
gens activas, que além de proteger e identificar o
produto permitem o controlo da humidade, au-
mente em 5,4 por cento ao ano, atingindo os 2,5
mil milhões de dólares em quatro anos. 

A
empresa londrina de estu-
dos de mercado Mintel
anunciou as seis principais
tendências que vão impac-

tar os mercados globais de embala-
gem durante este ano. Impressão
digital, que permite personalizar as
experiências; mensagens claras
nos rótulos, aumentando a trans-
parência da marca; embalagem
sustentável, que promove a cons-

ciência social; híbridos que ofere-
cem benefícios funcionais e am-
bientais; tamanho certo de embala-
gem, e aplicativos que  possibilitam
embalagens "ligadas por dispositi-
vos móveis", são os pontos-chave
detectados pela empresa.

Apesar de um aumento da apos-
ta das marcas nesta área, a recicla-
gem de embalagens encontra-se
abaixo do seu potencial. Cerca de

63 por cento dos consumidores dos
Estados Unidos afirmaram que as
embalagens reutilizáveis são um
factor chave para a compra. 

A Mintel aponta ainda para uma
revolução” nas embalagens "conec-
tadas por telemóveis". As marcas
estão a investir na comunicação de
campo próximo (NFC - Near Field
Communication) e bluetooth de bai-
xa energia (BLE).

MINTEL anuncia seis tendências
em embalagem para 2016

Mimaki lança equipamento de
impressão em embalagem

Ricoh entra no
mercado 3D

A Ricoh prevê que os clientes europeus tenham
acesso, em meados deste ano, à primeira impres-
sora 3D produzida pela marca, a Ricoh AM
S5500P. 

Lançada no final de 2015, a  Ricoh AM S5500P,
um equipamento de alta velocidade a 3D, de ga-
ma alta, disponibiliza suportes para materiais PA6
e PP, relevantes para fabricantes da indústria au-
tomóvel e aeronáutica, entre outros.

Capaz de produzir objectos com uma elevada
definição e durabilidade, a Ricoh AM S5500P pos-
sui ainda um método de fabrico adicional denomi-
nado SLS®*1. Utilizando esta técnica o material
pulverizado é irradiado com laser para a sinteri-
zação.

Materiais avançados
A Sun Chemical criou uma nova divisão para materiais

avançados, onde pretende desenvolver novos materiais para
diversos mercados, incluindo impressão a jato de tinta e cir-
cuitos impressos.
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Numa entrevista recente, Rafael Peñuela, consel-
heiro delegado da Manroland Sheetfed, afirmou que
2015 foi o ano mais rentável da Manroland Sheetfed
dos últimos tempos, sendo este o quarto ano conse-
cutivo com rentabilidade, devido ao aumento da en-
trada de novos pedidos, 30 por cento acima dos re-
gistados no ano anterior. Depois de destacar a im-
portância da região asiática para o sucesso da em-
presa, Peñuela afirmou, relativamente ao panorama
da indústria de impressão mundial, que espera man-
ter uma fase de consolidação, embora algumas áreas,
incluindo o packaging, prometam um crescimento
considerável. 

A
lessandro Tenderini, CEO da em-
presa de Upload & Print B2B Pi-
xartprinting, divulgou as novida-
des da companhia, para curto e

médio prazo, que pretende aumentar o
raio de acção da gráfica online, tanto a ní-
vel de cobertura geográfica, como de sec-
tores de mercado, oferecendo uma gama
de serviços cada vez mais ampla e capaz
de responder às necessidades aos utili-
zadores.

Tenderini divulgou ainda alguns dados

de 2015, nomeadamente a base de clien-
tes activa que atingiu os 220.000 (compa-
rativamente aos 45.000 de 2013) e mais
de nove mil trabalhos diários, geridos por
uma equipa composta por cerca de 500
funcionários, 100 dos quais contratados
no último ano. 

O responsável garante que os próxi-
mos meses prometem ser muito positi-
vos, no seguimento da aposta da Pixart-
printing em continuar a crescer e a ino-
var.

A Ricoh está a construir um novo
edifício direcionado para a área de Pes-
quisa e Desenvolvimento (P&D), no
Centro de Tecnologia da companhia, em
Kanagawa, no Japão. 

Com o objetivo de integrar todas as
divisões de desenvolvimento tecnológi-
co, o espaço vai permitir à empresa au-
mentar a produtividade e eficiência no
sector de pesquisas e recursos huma-
nos. A fabricante prevê que a cons-
trução esteja concluída até Janeiro de
2017. 

REDUÇÃO DE EMISSÕES CO2 
A Ricoh anunciou ainda que pretende

reduzir as emissões de CO2 para a at-
mosfera em 30 por cento até 2020, rela-
tivamente às registadas em 2000, no
âmbito do seu relatório de Sustentabili-
dade 2015. A fabricante pretende che-
gar a 2020 como empresa environment-
friendly.  Com o objectivo de alcançar to-
dos os objectivos a que se propõe, a
empresa abriu, em 2015, o Ricoh Eco
Business Development Center e a Ricoh
Future House.

Pixartprinting aposta no futuro

Ricoh cria novo centro de pesquisa

Rafael Peñuela, CEO
da Manroland Sheetfed
GmbH

Manroland Sheetfed mantém-se

rentável pelo 4.º ano consecutivo 

http://www.boettcher-systems.com


EMBALAGEM

A
embalagem constitui
uma indústria massiva
com mais de 400 mil

milhões de dólares (€368 mil
milhões) em receitas associa-
das em todo o mundo, com
base em avaliações à indús-
tria feitas pela InfoTrends em
2014. As aplicações abran-
gem desde simples caixas
castanhas caneladas com
marcação até rótulos premia-
dos para produtos de ex-
celência. Ao longo dos últi-
mos anos, a tecnologia de cor
digital estabeleceu uma base
crítica de soluções de eletrofotografia e de
jato de tinta. Estas representaram cerca de
mil milhões de metros quadrados em 2014 e
prevê-se que chegue aos 2 mil milhões de
metros quadrados em 2019, representando
uma taxa de crescimento anual conjunto
(CAGR) de 23%. Graças a uma nova ge-
ração de impressoras de jato de tinta, este
mercado está agora a chegar às caixas de
cartão dobráveis, à embalagem flexível, à
impressão direta na forma e na impressão
canelada. Estes sistemas não se ficam pela
prova, passando para as linhas de produção
totalmente integradas. As soluções direcio-
nadas para a produção em canelado, a im-
pressão folha a folha ou a impressão de cai-
xas/expositores canelados são agora dispo-
nibilizadas pelos principais fornecedores da
indústria com velocidades de impressão que
excedem os 200 metros por minuto. 

Direta na forma é um outro exemplo de
uma categoria emergente onde as artes
gráficas, as tecnologias e os fornecedores
específicos da indústria se reúnem para sa-
tisfazer uma procura inigualável de im-
pressões personalizadas. Os exemplos in-
cluem uma marca importante que está ago-
ra a oferecer garrafas de cerveja com im-
pressão digital e que estão totalmente per-
sonalizadas e ligadas a uma campanha de
realidade aumentada. Não é um conceito
completamente novo, exceto no facto de
ser feito a uma escala industrial por um fa-
bricante convencional.  

IMPRESSÃO DECORATIVA

A
impressão decorativa representa um
vasto segmento de mercado com
uma gama de aplicações que apro-

veitam as vantagens das capaci-
dades da impressão digital. O vo-
lume de impressão digital neste
segmento é grande - aproximada-
mente 9 mil milhões de metros

quadrados - e está a crescer rapidamente.
Apesar de existirem muitas aplicações nes-
te segmento, este arigo irá centrar-se na
cerâmica, nos têxteis, nos laminados e na
madeira, nos revestimentos de paredes e
no vidro, que lideram a transição digital.

CERÂMICA

O
mercado dos ladrilhos cerâmicos é
vasto, com mais de 12 mil milhões
de metros quadrados de ladrilhos a

serem fabricados em todo o mundo em
2014, com base num relatório da InfoTile.
Este segmento industrial utilizava tradicio-
nalmente prensas rotativas para depositar
tintas cerâmicas decorativas em ladrilhos
antes do processo de queima, resultando
num produto económico que pôs em causa
a permanência da pedra natural. No entan-
to, a utilização de cilindros de impressão ro-
tativos tem os seus contratempos - as repe-
tições de padrões são limitadas e requerem
trocas dispendiosas. Como a impressão di-
gital melhorou drasticamente o tempo de
entrada no mercado, permitiu mudanças no
design e reduziu a prontidão, captura agora
a maioria da produção de ladrilhos na Euro-
pa e está rapidamente a conquistar uma co-
ta na China. Além disso, a tecnologia digital
oferece uma impressão dimensional nas úl-
timas queimas para adicionar textura a uma
camada decorativa.

TÊXTEIS

A
impressão têxtil representa uma vas-
ta indústria com uma profunda he-
rança em áreas como Itália, Turquia,

Índia, Japão, Coreia e China. Os tecidos
impressos representam mais de 35 mil
milhões de metros quadrados em 2014,

com base na Previsão têxtil digital Info-
Trends, de tecidos que são produzidos com
recurso a telas de seda ou prensas rotati-
vas, mas o uso de impressoras digitais está
a aumentar rapidamente. Esta indústria
única tem vindo a criar designs impressio-
nantes, desde que foram usados pela pri-
meira vez blocos gravados em madeira pa-
ra estampar tecidos. Foram feitos grandes
progressos desde então, e a tecnologia
que prevalece para a produção têxtil em
elevados volumes é agora a serigrafia rota-
tiva. Agora essas tintas especiais podem
ser usadas numa vasta gama de fibras arti-
ficiais e naturais, sendo agora possível criar
produtos acabados económicos com cores
brilhantes e designs fortes.

A crescente necessidade de melhorar a
eficiência operacional e o desejo de forne-
cer aos clientes designs inovadores foram
um fator impulsionador para a evolução do
mercado. Desde o início dos anos 90, os
fornecedores de tecnologia de jato de tinta
tentaram tornar o jato de tinta numa solução
adequada para os fabricantes de tecidos.
Nos últimos anos foi observado um cresci-
mento rápido na impressão de jatos de tinta
em tecidos para organizações de todos os
tamanhos. Prevê-se que a impressão têxtil
digital apresente uma taxa de crescimento
anual composta (CAGR) superior a 30%, ul-
trapassando os 3,2 mil milhões de metros
quadrados até 2019, com base na Previsão
têxtil digital InfoTrends. O crescimento rápi-
do pode ser atribuído a uma redução nos
produtos prontos a utilizar, a reduções dos
custos numa produção ecológica e à demo-
cratização de designs que permitem aos
proprietários das marcas chegarem aos
mercados de forma rápida e eficaz.

LAMINADOS E MADEIRA

N
as indústrias da construção e do
mobiliário, os produtos de marce-
naria têm vindo a utilizar papéis de-

corativos impressos e laminados durante
várias décadas. Com uma vasta gama de
designs que imitam os grãos de madeira
natural, a pedra e os padrões gráficos, os
laminados são um substituto económico
para os materiais naturais. Em alguns ca-
sos, os laminados são mesmo os preferi-
dos, pois duram mais. Normalmente pro-
duzidos com prensas de rotogravura, os
papéis decorativos são convertidos em la-
minados utilizando uma série de proces-
sos. Esta indústria produz cerca de 300
mil milhões de metros quadrados de for-
ma digital em 2014, com base no relatório
da InfoTrends relativo à rentabilidade
através da impressão digital no mercado
da decoração. A pressão no sentido de
desenvolver laminados de pequenas tira-
gens ou personalizados está a levar a
uma maior procura das gamas médias,
bem como de produtos industriais capa-
zes de imprimir em volumes que rivalizam
com os das prensas de rotogravura tradi-
cionais. 

Muitos dos principais fornecedores de
laminados e papéis de decoração (por
ex., Schattdecor, WilsonArt e Formica)
estão agora a oferecer laminados perso-
nalizados em conformidade com as
exigências dos utilizadores finais, no sen-
tido de maiores níveis de liberdade de de-
sign e de personalização. Estas tendên-
cias seguem-se a muitos anos de pro-
dução, com sucesso, de pavimentos em
laminado, bem como de uma série de fri-
sos decorativos para a indústria da cons-
trução. A emergir junto com as soluções
laminadas estão uma série de soluções
de impressão direta numa variedade de
produtos de madeira, como o MDF, o con-
traplacado e a madeira natural. Estas não
requerem laminação e são usadas para
adicionar uma superfície decorativa a
uma gama de aplicações residenciais e
comerciais.
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A transformação digital da impressão industrial
A tecnologia da impressão abrange uma vasta gama

de indústrias, incluindo a comunicação gráfica, a emba-
lagem, a impressão decorativa e a impressão funcional.
Um elemento comum a todos estes segmentos indus-
triais é a necessidade de depositar com precisão uma
gama de materiais, como aglutinantes de tintas e mate-
riais funcionais. Estes são depositados num leque de
superfícies, desde folhas de papel a objetos impressos
tridimensionais. Por norma, as tecnologias nucleares

migram para mercados adjacentes; por exemplo, uma
tecnologia que foi inicialmente adotada por um segmen-
to irá encontrar forma de chegar a outro segmento - e ao
longo do caminho irá sendo modificada de acordo com
as necessidades específicas desse segmento. Apesar
da revolução industrial ter seguido vários caminhos, o
mais importante até ao momento foi o mercado das co-
municações gráficas. A impressão a pedido digital está
agora bem estabelecida nesta área, com mais de mil

milhões de impressões A4 a serem produzidas anual-
mente. O uso de tecnologia digital está agora a migrar e
a crescer nos segmentos industriais como a impressão
de Embalagem, Decorativa e Funcional. 

Para melhor compreender as principais tendências a
afetarem a gama de indústrias, compilámos uma peque-
na descrição e alguns exemplos que ilustram a gama de
soluções disponíveis hoje nestes segmentos indus-
triais. 

Ron Gilboa 

Diretor da

InfoTrends’

Production &

Industrial Printing

Advisory Service 
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REVESTIMENTOS DE PAREDES

O
s revestimentos de paredes existem
desde que os antigos chineses co-
meçaram a decorar as paredes dos

seus palácios. Mais recentemente, em
1481, o Rei Luís XI de França encomendou
papel de parede para os seus alojamentos
reais. O criador Jean Bourdichon pintou 50
rolos de papel com anjos num fundo azul,
pois o Rei Luís achava necessário mudar
frequentemente de castelo para castelo. Os
revestimentos de paredes fizeram grandes
progressos desde esses tempos, e estão
agora imediatamente disponíveis para as re-
sidências diárias e os edifícios comerciais.
As tecnologias de impressão, como a im-
pressão de superfícies, offset, a flexografia e
a rotogravura, foram amplamente utilizadas
para produzir papéis de parede normais,
com volumes calculados de 52 milhões de
metros quadrados anuais em 2014, com ba-
se no relatório da InfoTrends relativo à ren-
tabilidade através da impressão digital no
mercado da decoração. 

As soluções de impressão digital de gran-
des formatos, anunciadas em gerações de
inovadoras soluções de comunicações gráfi-
cas numa série de indústrias, têm vindo a
migrar para o segmento dos revestimentos
de paredes. Os avanços nas tintas de im-
pressão digital (por ex., tintas de látex e de
UV flexível) permitem agora a impressão em
suportes industriais normais que cumprem
os códigos de saúde e segurança. As apli-
cações, como os murais e os rolos de papel
graficamente ricos, estão a tornar-se cada
vez mais comuns e estão agora disponíveis
através de uma série de fornecedores. 

VIDRO

O
O vidro decorativo tem adornado as
cidades ao longo de milénios em ca-
tedrais, palácios e numa diversidade

de edifícios públicos e privados. As apli-
cações abrangem desde o vidro pintado
com junção de chumbo aos painéis de vidro
de serigrafia, e estes artigos foram usados
para reforçar marcas, promover expressões
artísticas ou criar sinaléticas simples. O mer-
cado de vidro liso representa mais de 70 mil
milhões de dólares (€64 mil milhões) de re-
ceitas anuais e começa a adotar a im-
pressão digital como meio de alargar o seu
alcance. Com o desenvolvimento de ca-
beças de impressão de jato de tinta capazes
de imprimir tintas cerâmicas em vidro, várias
indústrias começam a usar a tecnologia de
impressão digital para produzir vidro decora-
do de longa duração, adequado para fins ar-
quitetónicos e industriais.

IMPRESSÃO FUNCIONAL

U
m outro tipo de impressão industrial
é aquela em que a superfície impres-
sa é depositada com material ou tin-

ta que permite alguma funcionalidade. Es-
tas aplicações aproveitam a criação de go-
tas piezoelétrica ou contínua para permitir
o depósito de uma variedade de materiais.
As aplicações incluem comutadores de
membrana, componentes eletrónicos im-
pressos, impressão 3D e uma série de no-
vas inovações em pequenas partículas (is-
to é, nano partículas) que começam a ex-
pandir-se para aplicações farmacêuticas e
biomédicas. Esta secção irá destacar al-
guns dos desenvolvimentos que permiti-
ram a impressão de comutador de mem-
brana, componentes eletrónicos impressos
e impressão 3D. Apesar de existirem mui-
tas outras tecnologias de depósito atrati-
vas, estas estão normalmente limitadas a
fóruns industriais específicos na indústria
das ciências da vida. 

COMUTADORES DE MEMBRANA

A
American Society for Testing and
Materials (ASTM) define um comuta-
dor de membrana como um "disposi-

tivo comutador momentâneo em que, pelo
menos, um contacto é feito de um substra-
to flexível." Estes substratos flexíveis são
normalmente impressos em PET (tereftala-
to de polietileno), que é utilizado como su-
porte de base. São muito comuns em apa-
relhos domésticos, dispositivos médicos,

jogos, smartphones e brinquedos. 
As tecnologias de impressão são nor-

malmente utilizadas na produção de sobre-
posições gráficas, bem como em alguns
dos circuitos, onde são usadas tintas con-
dutoras. Os avanços na tecnologia de im-
pressão UV digital - incluindo tintas flexí-
veis e curas LED - estão a expandir a gama
de aplicações do comutador de membrana
e de materiais transportadores, de modo a
incluir substratos flexíveis que podem ser
curados com menos energia e calor. Em
determinadas aplicações de maiores volu-
mes, a cura com recurso à tecnologia EB
permite a deposição e a cura em materiais
sensíveis. Em todos estes casos, pode ser
efetuada uma impressão personalizada de
pequenas tiragens em vez da tecnologia de
impressão de serigrafia e flexográfica. 

IMPRESSÃO 3D

A
indústria da impressão 3D represen-
ta um espaço amplo com muitas tec-
nologias, aplicações, materiais,

preços e soluções diferentes. As atuais
tecnologias de impressão 3D incluem jatos
de aglutinante, processamento de luz digi-
tal, fusão de feixes eletrónicos, fabrico de
filamentos fundidos, jatos de materiais, la-
minação de depósito seletivo, sinterização
laser seletiva e estereolitografia. Todas es-

tas tecnologias têm prós e contras, e é
provável que esta lista venha a crescer
ainda mais ao longo do tempo, à medida
que mais vendedores fazem as suas con-
tribuições neste espaço. O mercado está
delineado em três categorias de produtos:
produção, profissional e pessoal. As apli-
cações normais criadas em impressoras
3D incluem protótipos, moldes e tintas,
bem como produtos de uso final. Estas
aplicações estão a ser usadas por quase
todas as indústrias para criação de uma
gama de produtos, desde elementos de in-
vestigação minúsculos a peças de aviões.
Este segmento está a evoluir rapidamente
e não há um dia em que não se ouça falar
numa nova inovação que permite outra
aplicação atrativa. A atração na impressão
3D é a sua natureza aditiva - os desperdí-
cios são limitados, o tempo de chegada ao
mercado é reduzido e são possíveis de-
signs personalizados. 

COMPONENTES DE ELETRÓNICA
IMPRESSOS

O
s componentes de eletrónica impres-
sos confiam em tecnologias de im-
pressão tradicionais para criar dispo-

sitivos elétricos em diversos substratos. Os
circuitos elétricos  foram impressos com re-
curso a serigrafia, flexografia, rotogravura e
litografia offset durante muitos anos, e a im-
pressão de jato de tinta tem sido uma opção
há já algum tempo. Durante este processo,
as tintas eletricamente funcionais são depo-
sitadas no substrato para criar dispositivos
ativos ou passivos, como transístores de
película fina ou resistências. Os componen-
tes eletrónicos impressos devem ser usa-
dos em aplicações como expositores flexí-
veis, rótulos inteligentes, cartazes decorati-
vos/animados e vestuário ativo. 

Um exemplo em que a tecnologia digital
começa a emergir como uma alternativa
para uma implementação mais complexa e
dispendiosa é a criação de componentes
de visualização OLED (Organic Light Emit-
ting Diode). 

A impressão digital está na vanguarda
da inovação; no entanto, a deposição digi-
tal de materiais funcionais tem estado em
desenvolvimento desde o início dos anos
90 e pode ser agora encontrada numa sé-
rie de aplicações, incluindo etiquetas RFID,
têxteis inteligentes e muitos outros compo-
nentes eletrónicos impressos. No entanto,
as tecnologias de impressão convencio-
nais, como a flexografia e a fotolitografia,
continuam a ser usadas no fabrico de ele-
vados volumes de componentes eletróni-
cos impressos. Isto proporciona diversas
oportunidades de crescimento na indústria
para uma gama de fornecedores de im-
pressão especial. 

Tradução Drupa
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Finishing 4.0: Müller
Martini integra

processos em linha
A Müller Martini vai exibir, na drupa,  as

oportunidades de crescimento da indústria
gráfica que podem advir da sua oferta de
sistemas de ligação em rede, no pavilhão
2, stand A49.

As instalações automatizadas fazem
parte da tecnologia de última geração da
Müller Martini. A ligação em linha de cada
uma das máquinas automatizadas com to-
dos os sistemas intervenientes no proces-
so de produção permite aumentar significa-
tivamente a produtividade. Através da so-
lução de fluxo de trabalho da Müller Martini,
baseada em JDF/JMF, as máquinas são
hoje completamente integráveis nas redes
existentes dos clientes, através interfaces
padrão. O sistema de gestão de dados e
processos Connex é a espinha dorsal da
produção gráfica digital e convencional na
Müller Martini. Na sala de expedição, por
exemplo, o Connex.Mailroom liga todos os
processos, contribuindo para o funciona-
mento rentável da instalação. A interli-
gação através do Connex é parte integran-
te das configurações SigmaLine, solução
direcionada para a produção gráfica digital.
O sistema controla e vigia todos os passos
necessários para a produção e oferece um
fluxo de trabalho integral e em rede desde
o PDF até ao livro terminado (do PDF ao
livro).

Kodak anuncia
novidades

A Kodak anunciou uma série de novida-
des para a drupa 2016. 

Numa estreia, vai apresentar as novida-
des do FLEXCEL NX System'16, que se ba-
seia na premiada tecnologia Kodak NX Ad-
vantage. Entre os novos recursos do siste-
ma, encontram-se as tags NX, indicadas
para aplicação de múltiplos padrões sobre
um mesmo layout de chapa. A Kodak vai
ainda apresentar o KODAK AQUA-IMAGE,
o novo portfólio de químicos desenvolvido
para ajudar os impressores a melhorar a
performance na sala de impressão, as cha-
pas térmicas KODAK ELECTRA MAX e
chapas digitais KODAK LIBRA VP para im-
pressores comerciais e de jornais.

A fabricante vai ainda apresentar uma
nova chapa livre de processamento da
família KODAK SONORA, a qual já conta
com mais de três mil clientes em todo o
mundo e que, como diferencial, irá oferecer
suporte “às mais rigorosas exigências das
aplicações de impressão UV”.

Entre muitos outros equipamentos pre-
sentes no stand, a fabricante vai fazer de-
monstrações ao vivo da impressora KODAK
PROSPER 6000C, com acabamento em
linha, da tecnologia Kodak's Extended Ga-
mut + Varnish (XGV), para filmes flexíveis
produzidos em banda estreita, e vai apre-
sentar no evento a nova impressora a cores
KODAK NEXPRESS ZX3900 e a NEX-
PRESS SX.  

O
evento que todos os profissio-
nais da indústria gráfica aguar-
dam vai decorrer este ano de 31
maio a 10 de junho, em Düssel-

dorf, na Alemanha. A drupa 2016, feira in-
ternacional de artes gráficas e de equipa-
mentos de impressão, atrai milhares de
visitantes que procuram conhecer todas
as novidades mundiais da indústria.

Um dos espaços em destaque na
edição deste ano vai ser o drupa innova-
tion park (dip), localizado no pavilhão 7.0,
onde cerca de 130 expositores vão exibir
as suas inovações, em seis parques
temáticos, através da apresentação de
processos de fluxo de trabalho, automati-
zação, e das mais recentes tecnologias
de impressão, a par de conceitos atuais
de marketing e negócios de sucesso.
Apresentações, painéis de debate e en-
trevistas complementam a mostra de so-

luções inovadoras. 
No “Parque temático inovações em

tecnologias de impressão", os visitantes
terão acesso às tecnologias chave da im-
pressão, aplicações para impressão fun-

cional, electrónica impressa, impressão
3D, soluções para design de protótipos e
visualização e fluxos de trabalho.

O tema dominante em toda a indústria
gráfica continua a ser a optimização de

processos e a automatização. Tendo em
conta a crescente relevância da inte-
gração cloud, os aspectos de segurança
estão atualmente em foco na indústria
gráfica. Nesta área será dado destaque a
soluções inteligentes, representadas no
parque temático Process Optimization &
Automation (Optimização e automati-
zação de processos). 

No Parque temático e-commerce e
web-to-media será dado destaque a so-
luções para web-to-publish ou web-to-
print, e-commerce e plataformas shop,
além de cloud publishing e editores de
webs para design/impressão e HTML 5. 

A partir da edição deste ano, a drupa
vai passar a realizar-se a cada três anos,
em vez dos habituais quatro, com o objec-
tivo de adaptar o evento ao "ritmo acelera-
do de inovação tecnológica do sector".

www.drupa.com

Heidelberg aposta no digital
Para além da novidade na área de produção industrial de

soluções de impressão digital no formato B1, Heidelberg Pri-
mefire 106, a fabricante alemã vai apresentar, na drupa, o seu
portfólio nos segmentos de offset e digital.  Enquanto que
mantém a abordagem tradicional com a série Speedmaster, a
linha de impressão digital vai estar representada por um nome
standard, a linha de produtos "Fire".  

No âmbito da impressão digital, a Heidelberg vai apresentar
a Heidelberg Versafire CP/CV, o novo nome para os já exis-
tentes sistemas de impressão digital Linoprint CP/CV. A Hei-
delberg Versafire é um sistema para produção económica de
tiragens baixas e personalizadas, combinada com uma vasta
escolha de substratos e um bom desempenho. A fabricante vai
ainda ter em exibição o Gallus Labelfire 340, o novo nome de
produto para a Gallus DCS 340, direccionado para o mercado
de impressão digital de etiquetas, e a Heidelberg Omnifire
250/1000, a nova designação para os sistemas de impressão
4D da Heidelberg, entre outros.

Drupa 2016 reúne as últimas novidades da indústria



www.hydrair-systems.com
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Impressão de embalagens
tem espaço especial na drupa 

O segmento de embalagem é uma das áreas em
destaque na Drupa 2016, onde estarão presentes
papéis com apelo sensorial e técnicas de acaba-
mento, impressão digital e sensores e displays
eletrónicos para embalagens inteligentes. O Packa-
ging Touchpoint pretende reflectir a importância
deste mercado e é direcionado para marcas, desig-
ners de embalagem e fornecedores de serviço des-
te segmento. O fórum conta com o apoio da Euro-
pean Packaging Design Association (EPDA), asso-
ciação europeia de agências de embalagem e mar-
cas e será dividido em quatro future labs, ou labo-
ratórios do futuro: Alimentos e bebidas, Não-ali-
mentício, Farmacêutico e Cosméticos. 

ESMA revela impressão funcional 
A ESMA (European Specialist Printing Manufactures Association)

vai marcar presença na drupa em dois pavilhões, onde vai demonstrar
equipamentos de impressão serigráfica utilizados para decoração em
comida, novos projetos que envolvem tags e sensores inteligentes, tin-
tas condutíveis e laváveis, na indústria têxtil,  tintas condutivas e re-
vestimentos condutores.

Fujifilm e Heidelbeg
unidas na

impressão digital
industrial

A Fujifilm e a Heidelberg vão
apresentar, na drupa, a Heidelberg
Primefire 106, uma nova impresso-
ra industrial, a jato de tinta de for-
mato B1. 

A Heidelberg levantou o véu à im-
prensa especializada, no Auditório
da Print Media Academy, na Ale-
manha, sobre as novidades que vai
exibir na próxima drupa, incluindo o
acordo de colaboração entre a FUJI-
FILM para a nova máquina de for-
mato B1. A aliança entre as duas fa-
bricantes teve início no final de
2013, com vista ao desenvolvimento
de um novo equipamento a jato de
tinta de impressão digital industrial.
A colaboração, através dos respecti-
vos recursos de I +D, resultou num
produto desenvolvido em menos de
24 meses.

O novo design do motor de im-
pressão incorpora a tecnologia
MEMS, a cabeça de impressão in-
corpora a técnica Samba, que utili-
za o pigmento de tinta a base de
água da Fujifilm, Dimatix, com  tec-
nologia Rapic, permitindo imagens
de alta definição, em conformidade
com os regulamentos de segurança
para embalagens de alimentos. A
nova máquina vai contar ainda com
o Heidelberg Prinect Digital Front
End (DFE), para otimização do fluxo
de trabalho e da qualidade.

O design pretende permitir aos
impressores o desenvolvimento de
novas aplicações, num sistema to-
talmente baseado no digital, permi-
tindo personalização, impressão de
dados variáveis e aplicações es-
pecíficas de marketing. 

A nova Heidelberg Primefire 106
utiliza sete cores recém-desenvolvi-
das pela Fujifilm (CMYK, laranja,
verde e violeta) e um verniz da Hei-
delberg, que amplia a gama de apli-
cações digitais através de uma vas-
ta gama de cores e acesso a diver-
sos substratos comerciais. O equi-
pamento vai estar em exibição no
stand da Heidelberg, no pavilhão 1. 

Como parceiro estratégico, a Fuji-
film também marcará presença no
mesmo pavilhão.

HP aposta na reinvenção
A HP anunciou que vai mostrar a oferta de soluções

de impressão digital mais ampla da indústria durante a
drupa 2016, incluindo novos desenvolvimentos que de-
monstram como a tecnologia de impressão digital da
HP permite aos fornecedores de serviços de impressão
reinventar as suas possibilidades.

A empresa vai apresentar a HP PrintOS, uma plata-
forma móvel baseada na nuvem que simplifica e auto-
matiza a gestão da produção de impressão. Pela pri-
meira vez na história da drupa, a HP Graphics Solutions
Business vai contar com a maior exposição da feira,
bem como o maior showcase de impressão digital do
mundo, onde vai exibir a sua mais recente tecnologia
para o segmento de impressão profissional, para além
do novo hardware e soluções para as áreas de apli-
cação de etiquetas e embalagens e grande formato, en-
tre outras.

www.drupa.com
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A
impressão rodeia-
nos, mais do que
percebemos ou re-
conhecemos. En-

quanto conduzo até ao aero-
porto, preso numa fila de
trânsito, começo a questio-
nar-me sobre que elementos
do meu automóvel foram im-
pressos.

Para começar, a matrícu-
la. Sabia que em muitos paí-
ses se imprimem as matrícu-
las? No passado, eram es-
tampadas com máquinas de grande dimensão, para se ob-
ter o relevo necessário para tornar os números visíveis.
Atualmente, as tecnologias reflectoras proporcionam resul-
tados com tanta qualidade que se torna muito mais fácil im-
primi-las. As matrículas são impressas sobre uma lâmina de
vinil, que é transferida para metal ou se contracola sobre es-
te material. Embora exija algum trabalho de estampagem, a
maior parte do processo está relacionado com a impressão.

Muito mais coisas se imprimem de forma digital. Repare
no painel de controlo do carro, os botões do navegador, ve-
locímetro, medidor de temperatura, os botões do rádio... tu-
do foi impresso, incluindo o manual de instruções guardado
no porta-luvas. É curioso como conduzimos viaturas sem
que pensemos como foram fabricadas. Desde que funcio-
nem, não é verdade? Ninguém lê o manual até que surja um
problema. É então que esse livro impresso nos salva a vida.

Muitas mais tecnologias são utilizadas para que o seu ca-
rro funcione como é desejo do fabricante. Antes de iniciar a
produção do veículo, uma impressora 3D cria amostras em
miniatura, para avaliar a sua forma e aerodinamismo num
túnel de vento, algo mais necessário do que nunca, devido
às novas normativas sobre emissões de CO2. Ainda que o
primeiro design seja feito de massa, a maioria dos desig-
ners gosta de trabalhar “com as mãos” e não com um com-
putador, daí que os elementos do design sejam sempre im-

pressos antes de passar à produção. E o que dizer dos ma-
teriais têxteis? A maior parte das estofagens correspondem
a impressões por sublimação de tinta sobre tecidos de ta-
peçaria e outros materiais. Quem diria, não é verdade?

As viaturas mais caras oferecem ainda opções à medida,
estrategicamente inseridas para oferecer ao cliente a ideia
de exclusividade. O que diria se o seu nome estivesse no
painel de controlo, ou nos copos de whisky, nos assentos
traseiros? Quem não gostaria? Todas estas coisas se im-
primem.

A maioria dos adesivos do seu veículo foram produzidos
numa impressora a jato de tinta: a informação do airbag, a
etiqueta com a pressão dos pneus, que se encontra no inte-
rior da porta do condutor, ou a etiqueta que indica o tipo de
gasolina, na entrada do depósito de combustível. Poderia
continuar e continuar, enquanto olha para o seu carro com
olhos atentos.

Sabia que hoje em dia há viaturas que se revestem com-
pletamente de vinil? Não, não falo dos revestimentos publi-
citários, nem dos acabamentos foscos. Refiro-me aos ca-
rros vulgares. Por exemplo, os táxis alemães. Já alguma
vez viu um táxi alemão no mercado de segunda mão? Pro-
vavelmente não.  A razão é que os táxis são cobertos com
a sua típica cor bege na fábrica. Fazem-no para proteger a
pintura original e para facilitar, posteriormente, a sua venda
no mercado de segunda mão. Assim, um Mercedes vermel-
ho é coberto por vinil bege na fábrica, mas, mais tarde, o re-
vestimento pode ser retirado para revelar um carro com pin-
tura vermelha nova e 200 mil quilómetros no conta-quilóme-
tros. Surpreende-o? A mim também me causou espanto
quando soube. Da próxima vez que estiver num táxi alemão
a caminho das feiras Fespa ou drupa, dê uma espreitadela
ao interior da porta do veículo, para ver a sua cor verdadei-
ra.

E quando utilizar o seu automóvel, pense que não só
está a conduzir, mas que também está a apoiar a im-
pressão. Não tire os olhos da estrada e tenha uma viagem
segura.

A criar... juntos.

A Canon anunciou a venda da impressora número
5.000 da gama Océ Arizona, uma unidade do modelo
Océ Arizona 6170 XTS. Por outro lado, o recente
lançamento da gama Océ Arizona 6100 marca a entra-
da da Canon no mercado de alto volume de impresso-
ras planas. O equipamento conta com um sistema de
impressão contínua, a velocidades de 155m2/hora,
sendo dez vezes mais produtivo do que as primeiras
Océ Arizona. 

A Fujifilm apresentou uma nova versão da impressora a ja-
to de tinta UV de grande formato, Acuity LED 1600. A nova
versão, Fujifilm Acuity LED 1600 II apresenta um novo modo
de impressão rápida de 33 m2 por hora, permitindo cerca de
50 por cento mais de velocidade do que o modelo anterior,
numa resposta aos clientes que pretendem maior rendimento
e menor custos. A incorporação de um injector automático,
ajustado no espaço entre a cabeça de impressão, entre ou-
tras características, fazem que a Acuity LED 1600 II seja ain-
da mais versátil e possa imprimir um maior número de apli-
cações.

A Screen Europe apresenta na Fespa, que decorre em
Amesterdão, de 8 a 11 de março, as novas incorporações da
impressora de mesa Truepress Jet 3200 UV, nomeadamente a
impressão multicamadas de cor directamente sobre seda, a im-
pressão para dia/noite, rótulos retroiluminados, relevos e tinta
branca.

A Truepress, que imprime tanto em modo rotativo como pla-
no, numa ampla gama de suportes flexíveis e rígidos, oferece
opções para aumentar a produtividade e assegurar um registo
preciso na produção a dupla face. O sistema Roll2Roll, que ad-
mite bobinas até 3,2 metros de largura, controla a tensão, bem
como a  área de aspiração em função da longitude e do estado
de suporte de impressão. O equipamento pode passar do modo
de fotografia de qualidade ao de produção de objectos publi-
citários e admite substratos até 75 kg de peso. 

O universo da impressão

Mike Horsten

Diretor de marketing

para a região EMEA da

Mimaki Europe

HP -

30.000 

impressoras Latex  
A HP anunciou a instalação da sua impressora La-

tex número 30 mil, desde o seu lançamento em
2008. As impressoras HP Latex contam já com mais
de 72 fornecedores de suportes e mais de 360 certi-
ficados de diferentes suportes.

As impressoras HP Latex 310, 330, 360 e 370 per-
mitem aos clientes expandir a sua oferta a novas
aplicações de grande formato em espaços interiores,
com alta qualidade e a grande velocidade para en-
tregar no mesmo dia, num ambiente de produção
saudável. As impressoras HP Latex 3100 e 3500
proporcionam aos fornecedores de serviços de im-
pressão meios de produção eficientes de alto volu-
me, para uma vasta gama de aplicações, com tem-
pos curtos de resposta.

5.000
impressoras
Océ Arizona

Fujifilm apresenta Acuity LED 1600 II Screen expande
Truepress Jet

A Xarr, fabricante de cabeças
de impressão, lançou o modelo
Xarr 1002 GS40 para aplicações
UV. A nova cabeça de im-
pressão, que já trabalhava na
indústria da decoração com
cerâmica, possibilita laminação
com efeitos de relevo e textura
para rótulos, embalagens, im-
pressos e madeira laminada.
Permite ainda a impressão numa
ampla gama de substratos. Os
jatos da cabeça de impressão
operam em volumes de 40-
160pL e têm capacidade de es-
cala de cinza, aceitando a im-
pressão de verniz UV especial. 

Xarr lança cabeça de
impressão
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A
HP e a KBA apresentaram a pri-
meira HP PageWide Web Press
T1100S do mundo. A gigante ro-
tativa a jacto de tinta, com largu-

ra de banda ancho de banda de 2,80 m
foi desenvolvida em menos de dois anos,
fruto da colaboração entre a HP e a KBA
- Digital & Web Solutions, e reinventa a
impressão de embalagens de cartão on-

dulado para aplicações digitais de gran-
de volume.

A HP Pajeie T1100S permite um novo
enfoque na produção de cartão ondula-
do, graças à sua arquitectura de im-
pressão Multi-Lane (MLPA). Este siste-
ma divide a banda de papel em vários
"carris" durante a impressão, permitindo
que diferentes trabalhos, com diferentes

tamanhos de caixas possam ser impres-
sos em carris individuais. Podem ainda
imprimir de forma conjunta diversas
(Longitudes) de tiragens, nomeadamen-
te curtas, enquanto uma tiragem maior é
impressa noutro carril. O MPLA permite
ainda personalização a um custo reduzi-
do de embalagens de cartão corrugado.

Com velocidades de impressão até

183 m por minuto e uma superfície im-
pressa de 30.600 m²/h, a HP PageWide
Web Press T1100S permite aos fabri-
cantes de embalagens processar com
rapidez novos tipos de pedidos. com
características mais complexas e impri-
mir com alta qualidade, cartão ondula-
do com e sem revestimento, entre 80 e
400 g/m².

A normalização da impressão com base em nor-
mas internacionais, como a ISO 12647-3, melho-
rou os resultados, a nível mundial, na área da im-
pressão de jornais. Juntamente com o desenvolvi-
mento da "impressão a todas as cores", baseada
em cores de processo (CMYK), em substituição do
antigo conceito de cores simples na produção de
jornais, em 1998 foi introduzida a primeira norma
ISO sobre impressão de periódicos, que foi sendo
melhorada nos anos posteriores. Em Janeiro de
2015, o World Printers Forum Board, da WAN-
IFRA decidiu intensificar os seus esforços no terre-
no da padronização da impressão, em colaboração
com impressores de jornais de todo o mundo. Nes-
ta linha, a Federação de Empresas Gráficas da
Suécia, em colaboração com a WAN-IFRA, desen-
volveu e testou uma nova versão de perfil de cores
ICC para jornais, que inclui as modificações intro-
duzidas na ISO 12647-3:2013, especialmente no
que diz respeito à redução da cobertura total de tin-
ta. O nome do novo perfil é "WAN-IFRAnewspa-
per26v5.icc" e a alteração do nome deve-se ao fac-
to de a abreviatura "ISO" passar a apenas se utili-
zar para documentos e produtos originais criados
pela International Organization for Standardization.
www.wan-ifra.org

Tecnologia de medição de cor
A Web Sys-

tems Manroland
publicou um novo
relatório técnico
sobre a tecnologia
de medição efi-
ciente de cor na
impressão comer-
cial e impressão
de jornais e ofere-
ce um download
gratuito no seu
website. A me-
dição de cor é
sinónimo de garantia e qualidade, uma vez que permite
poupar em recursos, na impressão comercial e na im-
pressão de periódicos. 

No documento, os autores descrevem o funcionamen-
to da nova geração da tecnologia de medição de cor e
quais os aspectos que os impressores devem ter em con-
ta ao escolher a sua tecnologia de medição de cor. 

www.manroland-web.com

Goss atualiza rotativa M-600
A Goss

l a n ç o u
u m a
a t u a l i -
zação pa-
ra a rota-
tiva M-
600, ex-
pandindo
a vantagem competitiva deste modelo de rotativa na área
de controlo de cor, e eliminando possíveis problemas de
obsolência. 

As vantagens dos controlos de impressão Omnicolor II
(que atualmente é o standard de todas as novas insta-
lações da rotativa M-600) incluem uma redução entre 20
a 50 por cento dos resíduos durante o arranque, bem co-
mo uma redução significativa do tempo de impressão.

A possibilidade de automatizar a configuração da ro-
tativa directamente a partir dos dados CIP3 é um aspec-
to chave que reduz um processo de três fases a um úni-
co passo, encurtando tempos de espera e eliminando
possíveis erros.

A empresa alemã Kösel,
conhecida pela produção de
livros de alta qualidade, enco-
mendou uma KBA RotaJET inkjet 76 a jato de tinta da
Koenig & Bauer, com linha de acabamento, que vai subs-
tituir a rotativa existente, com o objectivo de dar resposta
à tendência no segmento de 

impressão de livros  para tiragens
menores e a pedido.

A escolha da KBA RotaJET deveu-se “à sua engenha-
ria robusta que, combinada com sistema inteligentes
num dos grandes cilindros de volta, permite uma im-
pressão de alta qualidade e um registo minucioso, mes-
mo em papel fino”.

HP e KBA apresentam rotativa a jato de tinta

Jim Lucanish, presidente da O'Neil Data Systems nos EUA,
Christoph Müller da KBA-Digital & Web Solutions, Aurelio
Maruggi, Gido van Praag e Eric Wiesner da HP Inc.

Novo perfil ICC
genérico para

jornais

Kösel investe numa 
KBA RotaJET 76

Milão, em Itália, vai receber, de 19 a 20 de abril,
o Congresso de Impressão de Europa do Sul da
Fespa 2016, organizado por quatro das suas asso-
ciações, uma das quais a portuguesa APIGRAF.
Depois do êxito da edição de 2015, que teve lugar
em Barcelona, Espanha, o evento volta a reunir al-
guns dos mais conceituados peritos regionais que

vão debater diversos temas relacionados com as
necessidades dos impressores especializados, no-
meadamente conselhos sobre boas práticas na im-
pressão de interiores, têxtil e industrial. O encontro
vai ainda contar com debates sobre publicidade ex-
terior e impressão em 3D. 

O evento está aberto aos membros de cada uma

das associações e à comunidade de impressão, em
geral. 

O Congresso de 2016 é organizado pelas asso-
ciações Apigraf (Portugal), Fespa Espanha, Fespa
França e pela associação do país anfitrião, Fespa
Itália, em colaboração com a FESPA, como organi-
zação cooperativa. 

Itália recebe edição de 2016 do congresso de impressão de Europa do Sul 



Companhia Web site
ANASISCOR. www.anasiscor.pt
ANTALIS PORTUGAL www.antalis.pt
AUTO GRAFICA www.auto-grafica.pt
AZEVEDO & ALBUQUERQUE www.azevedoealbuquerque.com
BÖTTCHER www.boettcher-systems.com
CANON PORTUGAL www.canon.pt
CARLOS GOMES www.carlosrgomes.com
ELOI FERREIRA www.eloiferreira.pt
EMETRÊS www.emetres.pt
FAMAG www.famag.pt
FEDRIGONI Portugal www.fedrigoni.es
FORMATO LP www.lpereira.pt
FUJIFILM Portugal www.fujifilm.pt
GRAFODINÂMICA www.grafodinamica.pt 
GRAFOPEL www.grafopel.pt
IBEROPRENSA www.iberoprensa.net
IMPRESSIVE WORLD www.impressive-world.pt

Companhia Web site
INDUQUÍMICA www.induquimica.pt
ISOGRAPH www.isographsl.com
KONICA MINOLTA www.konicaminolta.pt
KYOPRINT www.kyoprint.pt
LACOR www.lacor.com
LUSOROL www.lusorol.pt
MAGCOP www.magcop-porto.pt
MANROLAND IBERICA S. www.manroland.pt
MARTIN WESTLAND www.martinwestland.com
NUNO PEREIRA www.toners-e-tinteiros.com
OKI SYSTEMS IBERICA www.oki.pt
PAPEL DO PRADO www.papeldoprado.com
PORTUCEL SOPORCEL www.portucelsoporcel.com
RHPRO www.rhpro.pt
RICOH PORTUGAL www.ricoh.pt
TORRASPAPEL www.torraspapel.com
XEROX PORTUGAL www.xerox.com
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COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS

Adast, Solna, Hamada, 
Heidelberg, Roland, Polar…

SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
isograph_leandro

EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO
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LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
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FORNECEDORES

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

Rolos “ready to run”.

Líderes em qualidade de molha:
Weroaqua, Werodamp, 
Werodahl, LotoTec®.
Revestimentos para todo o tipo de impressão: 
Werograph, Weromix, WeroUV.
Fabrico e equilibragem de eixos.

 Consumíveis de primeiras marcas:

Melhores rolos = melhor impressão

May 31-June 10, 2016
Visite-nos 

    
-nos eisitV

June 10, 2016y 31-aM
    

www.alborum.com

www.cidag.com.pt
www.martinwestland.com
www.isographsl.com
www.alborum.com
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A Mondi ampliou a sua gama de papéis reciclados com NAUTILUS Procycle,
um papel branco 100 por cento reciclado, e dotado com a certificação Blue Angel
e com etiquetas ecológicas. A gama NAUTILUS conta com a tecnologia ColorLok,
que intensifica as cores durante a impressão a jato de tinta e permite uma rápida
secagem de tinta. A Mondi vai exibir na drupa 2016 a sua oferta completa de
papéis.

O Grupo Europac registou, em 2015, um lucro líqui-
do de 32,4 milhões de euros, o que representa um
acréscimo de 30,9 por cento em relação aos 24,8
milhões de 2014. O EBITDA consolidado cresceu para
os 111,1 milhões de euros, um aumento de 21,7 por
cento, relativamente aos 91,3 milhões do exercício an-
terior. 

"Num contexto de ligeiro aumento das vendas, que
em 2015 cresceram 2,8 por cento para os 1.083,7
milhões, o incremento dos resultados justifica-se com
melhorias na gestão pela implementação de projetos
internos de carácter comercial e operacional, aumento

do volume, redução dos custos financeiros e, ainda
que em menor medida, com a evolução do mercado",
explica a empresa em comunicado. Na linha do Plano
Estratégico 2015-2018, a Europac investiu 63,5
milhões de euros em 2015. Entre os principais projetos
de investimento constam a laboração da Europac Pac-
kaging Med, a nova fábrica de embalagem de Tânger,
a aquisição de equipamentos de alta qualidade de im-
pressão em Dueñas, Guilhabreu e Leiria, e o projeto
de estandardização da largura das máquinas de papel
reciclado de Dueñas, bem como a segunda fase do
Projeto de Papel Revestido.

A
Antalis está a distribuir exclusivamente em
Portugal e Espanha o suporte Mohawk Su-
perfine Digital com i-Tone. A fórmula espe-
cial do tratamento i-Tone, com compatibili-
dade única tanto para impressoras digitais

de toner seco como para a HP Indigo, garante um ren-
dimento significativo em impressão laser, jato de tinta
e fotocopiadoras.

A Mohawk tem sido, ao longo dos anos, um actor
chave no mercado da impressão digital com a sua tec-
nologia patenteada i-Tone. Este tratamento especial-
mente formulado garante uma afinidade única tanto

para toner seco como para toner líquido, tendo como
resultado uma qualidade de imagens de alta fidelidade
e uma tonalidade constante para impressão digital. O
Mohawk Superfine Digital iTone adquiriu reputação no
mundo da impressão digital por oferecer impressão de
qualidade superior e elevado rendimento. Desenvolvi-
do na década de 1940, o Mohawk Superfine foi duran-
te muito tempo o papel criativo escolhido pelas princi-
pais marcas, designers gráficos e casas de moda a ní-
vel mundial, para comunicações de alta gama, envelo-
pes Premium, papelaria corporativa e embalagens de
luxo.

O Grupo Portucel Soporcel apostou numa no-
va identidade corporativa, assumindo desde Fe-
vereiro a designação The Navigator Company.

A medida, apoiada por um estudo lançado em
cerca de 60 países, “pretende representar a
união de empresas com uma história de mais de
60 anos, passando uma imagem mais moderna
e apelativa, respeitando a sua forte presença in-
ternacional”.

... E DIVULGA LUCROS

A Portucel divulgou um lucro de 196,4
milhões de euros em 2015, o que representa um
crescimento de 8,2 por cento face ao alcançado
no ano precedente. 

Em comunicado à Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM), a empresa desta-
cou o crescimento do volume de negócios em
2015, que aumentou 5,6 por cento, para 1,6 mil
milhões de euros, com uma evolução favorável
do preço da pasta de papel.

O EBITDA atingiu os 390 milhões de euros,
aumentando 18,7 por cento, referiu a empresa,
subl inhando a "melhoria na margem
EBITDA/Vendas para 24%". 

O grupo destacou algumas das medidas do
plano de desenvolvimento estratégico, nomea-
damente o arranque da nova capacidade de
pasta em Cacia, que possibilita o aumento da
produção anual em 20 por cento, a conclusão e
arranque da segunda máquina de produção de
tissue, em Vila Velha de Ródão, e a construção
e início de produção do Viveiro de Luá, na
Zambézia, entre outros projectos. 

Antalis distribui papel Mohawk
Superfine Digital com i-Tone

Grupo Portucel Soporcel
muda designação para The

Navigator Company

Mondi lança
NAUTILUS
PROCYCLE

Estudo desmonta mito da
sociedade sem papel

Apesar da proliferação de aparelhos
móveis, 53 por cento das famílias
europeias afirma ainda imprimir
documentos em casa, uma ou
duas vezes por semana, o que
contribui para desfazer o mito de
que estamos a caminhar para
uma sociedade sem papel. Para
documentos importantes, como
contratos ou facturas, cerca de 40
por cento das famílias espanholas afirmam
preferir uma versão impressa a uma cópia eletrónica, segundo um estudo europeu realizado
com pais de crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 16 anos, promovido pela Ep-
son.

Smurfit Kappa altera
sistema de gestão na

Europa
O Grupo Smurfit Kappa, um dos maiores

fabricantes mundiais de embalagens de pa-
pel anunciou uma nova estrutura de gestão
para as operações europeias, dirigidas por
Roberto Villaquiran, que ocupava anterior-
mente o cargo de CEO da Divisão de
Cartão Ondulado na Europa, passando a
assumir o cargo de CEO da Europa com
responsabilidade sobre as Divisões de Pa-
pel e de Cartão Ondulado. Roberto Villaqui-
ran reportará diretamente ao CEO do Gru-
po, Tony Smurfit.

Xerox divide-
se em duas
empresas

À semelhança do
que aconteceu com a
HP, a Xerox anunciou
que até ao final do ano
se vai dividir e dar ori-
gem a duas empresas,
uma dedicada ao
negócio de hardware e
produtos físicos, e ou-
tra baseada em ser-
viços para profissio-
nais e empresas. 

Lucro do Grupo Europac aumentou 30,9%
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AGENDA 2016

nDrupa 2016
Feira mundial de artes gráficas e
cross media
31 de maio a 10 de junho 2016
Messe Düsseldorf. Düsseldorf (Ale-
manha)
www.drupa.com

nWorld Publishing Expo 2016
Feira mundial da indústria editorial
de jornais e editores de notícias
10 a 12 de outubro 2016
Reed Messe Wien. Viena (Áustria)
www.expo.wan-ifra.org

nEmballage 2016
Feira de recipientes e embalagem
14 a 19 de novembro 2016
Paris-Nord Villepinte. Paris (França)
www.emballageweb.com

nLogistics, Empack e Packaging
Innovations
Logística e embalagem
23 e 24 de novembro de 2016
IFEMA. Madrid (Espanha)

AGENDA 2017

nInterpack 2017
Packaging 
4 a 10 de maio 2017
Messe Düsseldorf
Düsseldorf (Alemanha)
www.interpack.com

nGraphitec 2017
30 de maio a 1 de junho 2017
Paris Porte de Versailles. Paris
(França)
www.graphitec.com/

nLabelexpo Europe 2017
25 a 28 de setembro 2017
Bruxelas Expo. Bruxelas (Bélgica)
www.labelexpo-europe.com

nIPEX 2017
Feira de Impressão, Publicações e
Meios 
NEC. Birmingham  (Inglaterra)
www.ipex.org

OKI Europe reforça equipa de
Marketing no mercado Ibérico

A OKI Europe anunciou a nome-
ação de Naoki Machida para o car-
go de Diretor de Marketing para o
mercado Ibérico, e de Flor Uzquia-
no para Marketing Manager.

Naoki Machida passa assim a
ser responsável pela gestão da re-
gião Ibérica, liderando a equipa de

Marketing, e reportando diretamente a Carlos Sousa, Dire-
tor Geral das Sucursais da OKI Europe Ltd. em Portugal e
Espanha. Machida é licenciado em Economia pela Univer-
sidade Saitama no Japão. Flor Uzquiano, que conta com
mais de 13 anos de experiência no sector de Marketing e
Comunicação, passa a ser responsável por liderar e coor-
denar a estratégia da empresa nestas áreas para os mer-
cados de Espanha e Portugal.

Toshiba nomeia novo director
comercial ibérico para
departamento de identificação
automática

A Toshiba TEC Spain nomeou Ro-
bert García como novo director co-
mercial da divisão de identificação
automática em Espanha e Portugal,
ficando com a pasta da gestão da re-
lação e desenvolvimento de novas
oportunidades de negócio com o ca-
nal de distribuição, e responsável pe-

lo aumento da quota de mercado da Toshiba na impressão
de etiquetas e sistemas de AutoID.

APIGRAF elege nova direção
José Manuel Lopes de Castro, em representação da Norprint, foi recentemente eleito presidente da APIGRAF - As-

sociação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras de Papel, no âmbito das eleições para a direção
executiva nacional, para o triénio 2016/2017. João Baeta, em representação da Olegário Fernandes, foi eleito presi-
dente da Direção Nacional.

A nova direção da APIGRAF passa a ser constituída por:
Presidente:
Norprint, Artes Gráficas, S.A., representada por José Manuel Lopes de Castro;
Vogais:
Amcor Tobacco Packaging Portugal, Lda., representada por Fernando Manuel Roça Cortes;
Costa & Valério, Lda., representada por Paulo José Duarte da Cruz;
Firmo - Papéis e Papelarias, S.A., representada por Rui Ferreira de Magalhães Santos Carvalho;
Fotomecânica Molográfica, S.A., representada por Mário Jorge Teixeira Gomes;
GIO - Gabinete de Impressão Offset, Lda., representada por Pedro Augusto da Silva Santos;
Palmigráfica - Artes Gráficas, Lda., representada por José Manuel Mendes Quaresma;
Seleprinter - Sociedade Gráfica, Lda., representada por Manuel Serras Leitão da Silva;
UV - Envernizamento por Ultravioleta, S.A., representada por Armando dos Reis Roseiro.

CIDAG 2016 decorre em Barcelona
A 4ª CIDAG - Conferência Internacional em Design e Artes

Gráficas - vai decorrer este ano, pela primeira vez, em Barce-
lona, de 26 a 28 de Outubro. O evento conta com a presença
de reputados especialistas, a nível nacional e internacional,
que desenvolvem atividade em áreas associadas ao Design e
à Produção Gráfica, através de tecnologias de ponta para a
produção de novos materiais, novos equipamentos, software
e ferramentas informáticas. Organizada conjuntamente pelo
ISEC - Instituto Superior de Educação e Ciências, pelo IPT -
Instituto Politécnico de Tomar e pelos Salesians de Sarrià, a
conferência vai contar com mesas redondas e comunicações
orais e em poster. www.cidag.com.pt

São Paulo recebe 
FESPA Brasil 2016 

A FESPA Brasil 2016, que tem lugar no Expo Center Norte,
em São Paulo, de 6 a 9 de abril, vai apresentar as mais recentes
novidades em impressão digital, comunicação visual, sinali-
zação, grandes formatos, estamparia digital e decoração de in-
teriores, entre outros segmentos.

O evento decorre em paralelo com a ExpoPrint Digital, dedi-
cada a soluções de impressão digital, e com a Brasil Label, fo-
cada no segmento de rótulos e etiquetas.

www.fespabrasil.com.br
“La Prensa” é parceiro na ExpoPrint.
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