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Breves

Sistrade estabelece parceria com Câmara
de Comércio Bilateral Portugal-Polónia  
� A Câmara de Comércio Bilateral Polónia-Portugal conta, na sua lista de
associadas, com a empresa portuguesa Sistrade - Software Consulting,
que pretende fortalecer a sua capacidade comercial e técnica na Polónia e
aumentar o seu volume de vendas no mercado. Esta parceria pretende
aproveitar a sinergia de ambas as entidades. A Câmara do Comércio
Bilateral Polónia-Portugal (PPCC) abriu as portas em Varsóvia em 2008,
com o objectivo principal de promover e desenvolver as relações
económicas, comerciais e empresariais entre os dois países.

EuroPLV vence prémio de Promoção
� A EuroPLV foi distinguida na categoria Promoção, durante o congresso
da GIC, Global InStore Communication. Esta empresa portuguesa é a
única pertencente a esta associação internacional de produtores de PLV,
Marketing e Merchandising, que junta empresas de 15 países. 
A EuroPLV está sediada em Vila Nova de Gaia e produz, entre outros
artigos,displays de chão, balcão, paletes, stand-ups, ilhas e decoração de
lineares, quer em digital, quer em offset.

Concepta número 100
� A empresa Optys já colocou em funcionamento a máquina de

impressão offset de bobinas Concepta número 100,
fabricada pela Müller Martini, na sua nova fábrica
localizada em Dolni Životice, na República Checa.
Dedicada à impressão de formulários há mais de uma
década, a Optys também se introduziu no correio
directo e na impressão de segurança. Fundada em
1992, a gráfica já colocou em funcionamento a sua

terceira máquina de impressão offset de bobinas da Muller Martini, uma
Concepta de nove cores. 
Os 80 convidados da Jornada de portas abertas da Optys ficaram
impressionados com as inúmeras possibilidades de utilização da Concepta
nas áreas de correio directo e de impressão de segurança.

Sistrade Print marca presença na
Tailândia
� A Prepack Thailand, uma das maiores empresas empresas de
rotogravura e flexografia da Tailândia, com mais de 30 anos no mercado,
adquiriu o ERP | MIS Sistrade Print, para o departamento de gestão da sua
empresa. O contrato de compra foi assinado por Paradorn Chulajata,
director geral da Prepack, e por Paulo Souto, director de negócios da
Sistrade.
A Prepack Tailândia foi fundada em 1977 para produção de película
multicamada para a indústria de leite pasteurizado. Desde então, o seu
conhecimento nesta área foi crescendo progressivamente, sendo
actualmente especialista em co-extrusão de películas tubulares. Desde
1999 que a empresa tem investido em equipamento especializado, em
formação de pessoal e em sistemas de qualidade.

Áustria recebe Lithoman de 48 páginas 
Representando um investimento de cerca de dez milhões de euros,
encontra-se prevista, para a próxima Primavera, em 2012, a instalação de
uma rotativa Lithoman de 48 páginas, a contrafibra, da manroland, na
gráfica austríaca Leykam Druck, em Müllendorf.
Com uma produção de 70.000 folhas por hora, a empresa vai passar a
dispor do sistema de impressão mais produtivo da Áustria. 

O ano de 2011 marca  o
centenário do lançamento
da primeira impressora Ro-
land. A guerra franco-prus-
siana obrigou os engenhei-
ros Luis Faber e Adolf Sch-
leicher a abandonar Paris,
em 1870. Em conjunto, no
ano seguinte, criaram a As-
sociação para a Produção
de Impressoras Litográficas
Automáticas, em Frankfurt e avançaram
com a construção de uma fábrica em Of-
fenbach. O primeiro modelo a ser expor-
tado recebeu o nome de Albatros, tendo
sido enviado em 1875 para a capital rus-
sa de São Petersburgo. Logo que a pri-
meira Roland entrou no mercado, em
1911, ganhou uma medalha de ouro na
Feira Mundial em Turim. Os fundadores

deram o nome oficial à em-
presa de Faber & Schlei-
cher AG. Em 1957, o nome
da empresa passou a ser
Roland Offsetmaschinenfa-
brik Faber & AG Schleicher.
Faber morreu em 1896 e
Schleicher, em 1910, e em
1979 foi decidido que os
seus nomes deveriam des-
cansar nos arquivos da em-

presa. Seguiu-se outra mudança de no-
me, com a fusão da empresa de Offen-
bach com a empresa Maschinenfabrik
Augsburg-Nürnberg (MAN) de Augsburg,
um dos principais accionistas. A empresa
tornou-se, desta forma, a MAN Roland
Druckmaschinen AG, e assim permane-
ceu até 2008, ano em que passou a de-
signar-se por manroland.

A tecnologia 1 Tag da Heidelberg
oferece aos fabricantes de produtos
de consumo uma solução eficaz de
protecção contra a pirataria, possibili-
tando a verificação da autenticidade
dos produtos através da utilização de
um SmartPhone.

Os produtos podem ser equipados
com etiquetas de segurança 1-Tags,
baseadas num padrão gerado aleato-
riamente a partir de fios de cobre,
acompanhado por um código único de
duas dimensões, de resposta rápida
(código QR). A combinação destes
dois elementos no produto, ou na em-
balagem, garante a protecção contra a
contrafacção, e cria uma identidade
única para cada produto. O software
gratuito para o equipamento móvel
(aplicativo) foi desenvolvido especifi-
camente para esta tecnologia e permi-
te que os utilizadores finais possam
comprovar, de uma forma rápida e fá-
cil, a autenticidade dos produtos,

através de um Smartphone. A verifi-
cação poder ser feita directamente no
telefone do utilizador, sem a necessi-
dade de uma ligação em rede. Quanto
aos aplicativos, podem ser descarre-
gados gratuitamente na Apple Store e
no Google Android Market.

Heidelberg oferece tecnologia anti-falsificação

1-TAG fornece aos fabricantes de produ-
tos de consumo uma solução para reduzir
os prejuízos económicos provocados pela
usurpação da marca e do produto, e pro-
porciona aos consumidores finais um
meio para identificar os produtos falsifi-
cados de forma fácil e rápida, através do
seu SmartPhone.

Roland celebra 

o centenário da marca

A Comissão Europeia aprovou a aquisição da UPM-Kym-
mene Oyj à Myllykoski Corporation e Rhein papier GmbH
("Myllykoski"). A UPM conseguiu, assim, todas as autori-
zações necessárias para a transacção que já havia sido
anunciada em Dezembro de 2010.

A transacção inclui sete fábricas de papel da Myllykoski
na Alemanha, Finlândia e Estados Unidos. A capacidade to-
tal anual de produção de papel é actualmente de 2,8 milhões
de toneladas. Esta transacção inclui ainda 0,8% da proprie-
dade da Myllykoski Corporation da companhia energética fin-
landesa Pohjola Voima Oy. O valor estimado de todo o negó-
cio ascende a 900 milhões de dólares.

Comissão
Europeia
aprova
compra da
Myllykoski
pela UPM
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pela sociedade em geral, que tem a ver com
a ética, bom senso nos negócios, e respon-
sabilidade social. Vamos ter um orador que
falará sobre estratégia. Para além disto, te-
mos várias iniciativas em mente, mas os as-
sociados também terão que colaborar e es-
tar disponíveis. Para a associação mudar
tem que haver também vontade dos seus
associados. 

Considera que os associados têm essa
vontade?

Acho que os empresários começam a
estar mais sensíveis a várias questões, até
porque o sector gráfico sofreu cortes drásti-
cos, nos últimos anos. O nível de trabalho
caiu drasticamente e devido à capacidade
instalada, em relação às necessidades do
mercado, as margens foram constantemen-
te esmagadas e as gráficas deixaram de ter
as almofadas a que estavam habituadas. A
economia degradou-se, há muitos incobrá-
veis, há problemas de tesouraria para resol-
ver, e os empresários começam a ficar mui-
to absorvidos com a gestão da empresa.
Mas penso que também começam a estar
despertos para outras questões. Nestes
contactos que temos vindo a fazer, e que te-
mos intenções de intensificar, existe uma
vontade de colaborar e começa-se a ouvir a
preocupação de tentar passar e divulgar in-
formações importantes, e partilhar infor-
mação, principalmente a nível das empre-
sas incobráveis do sector.

Também nos preocupamos em promo-
ver acções de sensibilização e em gerar in-
formação sectorial. A associação está a de-
senvolver um novo site, com mais infor-
mação, mais fácil de utilizar e está a elabo-
rar um novo design gráfico da revista T&g, e
estamos a preparar uma newsletter sema-
nal para fazer chegar informação a todos os
associados. Estamos a investir numa comu-
nicação mais forte com os associados, que
também contribui para criar um maior espí-
rito de união.

Sensibilizar os gráficos para a questão
da formação é uma das vossas priorida-
des?

Já temos algumas acções a decorrer e
já fizemos contactos com o instituto de em-
prego e formação profissional no sentido de
promover acções de formação conjunta-
mente com os centros de formação, a nível
de Lisboa e Porto. Temos a indicação de
que existem equipamentos no centro de
emprego de Santarém que não estão a ser
utilizados e que serão deslocados para o
Porto, para um centro de formação que será
aberto, para dar formação específica ao
sector. Por outro lado, queremos desenvol-
ver a formação técnica, com as empresas,
através de empresas de formação, mas va-
mos essencialmente também fazer for-
mação para empresários. Temos também
no plano de formação algumas datas pre-

vistas, a nível de participação em feiras in-
ternacionais, em que a associação poderá
vir a dar algum apoio na parte da organi-
zação e nos custos das deslocações. Neste
caso será para feiras comerciais e de ser-
viços, onde os gráficos possam mostrar o
que produzem e ver o que os consumidores
procuram e preferem. Queremos ainda criar
sinergias, massa crítica e dimensão, para
que um grupo de empresas possa ter um
departamento comercial conjunto, que pos-
sa ir à procura de mercados externos. São
medidas que à primeira vista parecem mui-
to complicadas, mas se não houverem ini-
ciativas destas, vai ser mais difícil para to-
dos. Também queremos aproveitar os con-
hecimentos dos nossos parceiros e fabri-
cantes, de papéis, máquinas e tintas e criar
encontros e fóruns de discussão sobre de-
terminados problemas. Já fizemos alguns
contactos e é possível que se promovam
cursos técnicos de impressão que tragam
ao nosso país técnicos que conhecem outra
realidade. O ideal era que se juntassem, nu-
ma empresa, técnicos de várias empresas
para receber essa formação. 

A questão da formação é uma das lacu-
nas mais apontadas pelos empresários grá-
ficos.O que pensa quando se ouve que as
escolas não dão formação adequada?

Acho que isso tem a ver um pouco com
a nossa formação profissional, porque fo-
mos habituados a fazer uma aprendizagem
através da prática. Partilho de algumas des-
sas preocupações.É evidente que as esco-
las que existem não dão uma resposta a
100%, mas transmitem, pelo menos, uma
noção básica do que é o sector gráfico,
Também aproveito para fazer um apelo às
empresas gráficas para aceitarem e intervi-
rem na área dos estágios. Os jovens preci-
sam de ter contacto real com as empresas.

Por outro lado, verifico com alguma
frustração, que quando tento contratar um
jovem, principalmente na área de im-
pressão e acabamentos, e me dirijo às es-
colas, à procura de jovens que fizeram está-
gios na minha empresa, que já não se en-
contram a trabalhar nesta indústria.

As gráficas não conseguem atrair os jo-
vens?

Penso que há pouco esforço no sentido
de divulgar o que é a arte gráfica e o que é
o nobre do sector gráfico. A Apigraf reali-
zou, há algum tempo, uns vídeos sobre es-
ta indústria, que fez chegar às escolas, mas
infelizmente estes ficam, muitas vezes, nas
prateleiras. Por outro lado, sempre que uma
escola pede a nossa colaboração para visi-
tas de estudo, estou disponível, tal como
outros colegas estão.

O sector está a passar por vários pro-
blemas e um deles prende-se com os bai-
xos preços que muitas gráficas estão a pra-

ticar. Como dar a volta a esta situação?
Penso que nesta matéria os jovens

gestores podem vir a fazer a diferença. Pa-
ra uma boa gestão, tem que se saber do
negócio. E muitos destes jovens, filhos de
empresários gráficos, para além de terem
formação académica, já conhecem as difi-
culdades e as virtudes do negócio, e têm
uma panóplia de conhecimentos que ante-
riormente não existiam. A forma como se
negoceia, a análise dos clientes e da sua
probabilidade de pagar, calcular os custos
reais do trabalho, são medidas que anterior-
mente não se faziam adequadamente. Ago-
ra começa a haver gente formada para o fa-
zer e há ferramentas que conseguem muito
mais rapidamente permitir um melhor con-
trolo de custos. E esta área tem que se tor-
nar mais eficiente. Todos os dias ouvimos
colegas a lamentarem-se que não conse-
guem cobrar. A associação encontra-se em
negociações com empresas de infor-
mações comerciais, para apostar na pre-
venção, permitindo aos gráficos acesso a
informação de pagamentos sobre os possí-
veis clientes.

Como é que se poderão sensibilizar os
empresários que baixam os preços a ponto
de ter prejuízo e prejudicar o negócio aos
colegas?

Isto não é um problema de fácil reso-
lução. As nossas empresas fizeram gran-
des investimentos em equipamentos e em
instalações, para produzirem mais rapida-
mente, e as novas tecnologias permitiram
que se baixassem os preços. Mas com a

massificação dos equipamentos, também
começou a existir menos trabalho no mer-
cado, o que levou a que muitos empresários
optassem por baixar o preço de forma exa-
gerada, para ganhar trabalhos.

As empresas que se conseguiram es-
truturar vão resistindo a este cenário, mas
chega uma altura em que a resistência tem
limites. E quando temos máquinas com
uma utilização cada vez menor, ou se se-
gue a onda e se baixa o preço, para não
perder o trabalho, ou então começa-se a di-
versificar a oferta, a apostar noutros produ-
tos e noutras áreas. Este sector não é tradi-
cionalmente exportador, mas alguma coisa
tem que se fazer nessa área. 

De qualquer forma, a questão dos
preços é incontornável. E uma empresa não
se distingue só pelos preços, há muito mais
coisas que vão influenciar a decisão do
comprador. 

Está a dar-se cada vez mais valor à
qualidade?

Penso que os clientes e compradores
do sector gráfico começam a dar preferên-
cia às empresas que produzem com quali-
dade, que respeitam os prazos, que dão a
cara quando as coisas correm menos bem.
E aí o sector gráfico infelizmente não tem
muita reputação. As empresas têm que fa-
zer algum trabalho de aproximação aos
clientes e explicar porque é que o preço não
pode ser tão baixo. Comunicar com o clien-
te é fundamental.

Espera que este cenário comece a mel-
horar nos próximos anos?

Sou optimista, mas também sou realis-
ta. Nestes últimos 30 anos já passei por
várias crises e fases, mas o sector gráfico
sempre ficou um pouco à margem e con-
seguiu manter-se em crescimento. Neste
momento o cenário é diferente e acho que
ninguém estava preparado para uma si-
tuação destas, drástica e repentina. Esta
crise financeira afecta grandemente as
empresas que querem investir, e há inves-
timentos que precisam ser feitos, para dar
resposta às necessidades do mercado.
Mas vai ser muito complicado, para além
do dinheiro que vai faltar para os investi-
mentos, o que considero muito grave, é
que as empresas estão descapitalizadas.
Os bancos estão a reduzir e a cancelar
créditos. Vai ser muito difícil contornar isto
tudo. É evidente que a crise ainda está pa-
ra durar e acho que o sector gráfico não vai
voltar àquilo que era há alguns anos atrás,
mas estou com grande esperança nesta
nova juventude que está dentro das em-
presas e penso que irá estabelecer con-
dições favoráveis, desenvolvendo novos
produtos, procurando novos mercados,
trazendo para a gráfica alguns negócios
que estão noutras áreas e a olhar para o
exterior.
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Presidente da APIGRAF (Asso-
ciação Portuguesa das Indústrias
Gráficas, de Comunicação Visual e
Transformadoras do Papel) há cerca
de três meses, José Augusto
Constâncio, representante da gráfi-
ca Eurodois, revela à "La Prensa" as
medidas que a nova direcção pre-
tende implementar no sector e des-
taca a importância da nova geração
que está a assumir o controlo das
empresas gráficas portuguesas.

Como está a decorrer o processo de in-
tegração como Presidente da Apigraf?

Já estou na direcção executiva da as-
sociação há algum tempo, através de um
convite do Eng. João Cabral, por altura da
sua eleição como presidente. Mais tarde,
por questões profissionais, deixou o cargo,
que foi assumido pelo Dr. Jaime da Costa.
Quando o mandato terminou, um grupo de
pessoas da direcção decidiu juntar-se e
apresentar uma lista, que resultou na nossa
eleição, em Junho. Entretanto, também ti-
vemos as eleições legislativas e passámos
por um processo de indefinição, um pouco
longo, que ainda não nos permitiu imple-
mentar alguns dos objectivos que constam
no plano de actividades para este triénio. É
evidente que já começámos a tomar medi-
das, mas tudo isto requer tempo.

O grupo que formou a lista vencedora
viu estas eleições como uma oportunidade
de refrescar e dinamizar a associação?

A associação tem vindo a manter o seu
papel, ao longo do tempo, na informação,
no apoio aos associados, essencialmente
na área jurídica, e em outros serviços,
através da criação de protocolos em várias
áreas, nomeadamente formação e resí-
duos. Mas havia alguma necessidade de in-
crementar e dar alguma dinâmica à asso-
ciação.

Uma das críticas mais apontada por
muitos empresários gráficos era a de que a
associação era pouco congregadora e mobi-
lizadora do sector. O que pensa sobre isso?

É verdade que sim, de qualquer manei-
ra estas questões nunca funcionam só num
caminho. Têm que haver caminhos conver-
gentes para que tudo possa funcionar em
pleno. 

De qualquer forma não existia - e isto é
algo que esta nova direcção se propôs a
criar - uma relação de confiança, de abertu-
ra, de cooperação, com os associados.Te-
mos vindo a fazer algumas reuniões com os
associados, mas é intenção desta nova di-
recção aproximarmo-nos dos associados,
trazê-los à associação, para que apresen-

tem as suas ideias e os seus problemas, e
para que a associação possa, também,de-
senvolver planos que vão ao encontro des-
sas necessidades.

Como pretendem fazer isso?
Pretendemos fazer esta aproximação,

através de reuniões sectoriais, reuniões re-
gionais, e fazendo visitas a empresas. Para
além disso, a associação também pretende
criar um espírito de relação de confiança
para que as empresas possam cooperar
entre si, sem o estigma de desconfiança,
que às vezes se verifica no mercado. A
ideia é que as empresas, numa primeira fa-
se, possam colaborar, trocando algumas
experiências mas, essencialmente, que se
possam complementar em trabalhos es-
pecíficos. Por vezes um gráfico não tem
equipamentos para fazer determinados tra-
balhos, mas pode ter um colega que tenha
uma máquina disponível. Se conseguirem
estabelecer essa relação, todos podem sair
a ganhar. 

Está-se a verificar um maior espírito de
cooperação entre os empresários?

Sim, essa situação está a melhorar,
mas ainda há muito a fazer. O sector gráfico
foi crescendo e foi-se desenvolvendo, na
maior parte das empresas, à base de em-
presários que vieram da área técnica. Por
vezes, pode ser difícil dar o salto mas, por
outro lado, estão a aparecer, nas empresas
bem estruturadas no mercado, uma segun-
da e terceira geração que mais facilmente

poderá criar essa ligação. Outro dos nossos
propósitos é, precisamente, estabelecer, na
associação, um núcleo de jovens empresá-
rios, onde possa existir um espaço de deba-
te, que reúna os novos empresários, seja os
empreendedores, ou os que já estão nas
empresas da família há algum tempo e co-
meçam a tomar conta dos comandos das
empresas.

Em termos de acções, o que já conse-
guiram implementar até agora?

Estamos a levar a cabo acções de for-
mação, dirigidas a empresários e dirigentes,
uma iniciativa que já vinha em curso. Esta-
belecemos um protocolo com uma empresa
que vai dar apoio de formação a empresá-
rios e a colaboradores, e que vai ajudar as
empresas a prepararem-se para o novo
quadro do QREN. Pretendemos levar a ca-
bo um programa em as empresas gráficas
possam beneficiar de alguns apoios da co-
munidade europeia.

A questão dos resíduos tem trazido al-
guns custos para o sector e a associação
sentiu necessidade de fazer algumas nego-
ciações e protocolos com empresas de re-
colha que trouxessem benefícios para o
sector.

A associação também já fez, e mantém
um protocolo relativo a implementações da
norma ISO 12647, que tem a ver com a
gestão e controlo da cor. Se as normas fo-
rem bem aproveitadas pelos empresários
gráficos, poderão trazer grandes benefícios
e melhorias na rentabilidade da impressão.

No entanto, essa implementação obriga à
aquisição de alguns equipamentos para
controlo e medição de cor, que podem ser
apresentados num projecto candidato a
apoios comunitários. Nesta matéria, a asso-
ciação pode vir a aglutinar um número de
empresas que queiram fazer um programa
conjunto para que possam beneficiar des-
ses apoios, precisamente para a compra
desses equipamentos e para a formação do
seu pessoal.

O sector gráfico está a passar por um
momento de transição de gerações?

Sim, este é um momento de transição.
Nestes últimos 30 anos apareceram muitas
empresas novas, inclusive a minha, que co-
meçaram do zero. Também venho da parte
técnica da gráfica, fiz algum esforço no sen-
tido de me ir formando, assistindo e partici-
pando em várias acções de formação, mas
a maioria do sector gráfico teve uma grande
preocupação essencialmente em estar
atento à evolução tecnológica, em investir
em equipamentos. O problema é que a tec-
nologia é rapidamente ultrapassada, e
quando uma empresa investe em tecnolo-
gia para estar à frente da concorrência, logo
de seguida aparece outra a investir. Está na
altura de as empresas gráficas darem o sal-
to para outras áreas. Sem perder de vista a
inovação tecnológica, as empresas gráficas
terão que acompanhar esse investimento
com o desenvolvimento da área comercial,
do marketing, com a formação específica
dos seus colaboradores, em apostar na in-
vestigação e desenvolvimento de novos
produtos, e arranjar novas soluções para in-
centivar e para criar necessidades no mer-
cado. O sector gráfico sempre viveu muito à
base da execução, do que é preciso fazer, e
isto tem que mudar. A associação estará
sempre atenta a essas questões, estará
sempre disponível para colaborar com os
jovens e os menos jovens empresários nes-
sa área. Em finais de Setembro, por exem-
plo, decorre o encontro internacional de
Young Leaders in Print, e conseguimos reu-
nir 21 jovens portugueses que se podem
juntar aos colegas europeus e perspectivar
o que vai ser o futuro do sector. 

O encontro anual da associação
também irá decorrer em Outubro…

Estamos a organizar o nosso encontro
anual, que este ano vai decorrer em Braga,
a 14 e 15 de Outubro e onde vamos debater
assuntos importantes do sector. Este ano
vamos ter a presença do especialista es-
panhol Ricardo Casals, que vai abordar vá-
rios assuntos e vai apresentar como se
perspectiva a gráfica do futuro. Vamos
também pela primeira vez abordar um as-
sunto que deve ser encarado pelo sector e 
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"Tenho esperança na juventude do sector gráfico"
José Augusto Constâncio

Presidente da APIGRAF 



SOFTWARE 
Helder Martins, director do departamento

de impressão e marketing da Sistrade Soft-
ware Consulting, apresentou as várias pos-
sibilidades que o software apresenta para a
redução de custos numa gráfica, através de
uma eficiente gestão da produção em tem-
po real, e apresentou alguns exemplos. Al-
gumas das possibilidades do software in-
cluem planeamento, em tempo real, e uma
previsão de todos os custos de produção
para cada trabalho, nomeadamente tempos
de máquinas e operações, eficiência de má-
quinas e dos funcionários e mapas de or-
dens de fabrico. Helder Martins apresentou
vários exemplos, entre os quais o software
Scada, que permite uma supervisão indus-
trial .

Fez ainda uma referência ao JDF,
através do qual é possível adquirir dados
online e em tempo real, de forma automáti-
ca e sem intervenção humana, bem como
controlar o que se está a fazer, quem está a
fazer, por quanto tempo, entre outros dados.
Com a ferramenta de consumos reais/pre-
vistos, é possível comparar entre o previsto
e o realizado, a optimização da gestão de
matérias-primas, a análise dos custos de
produção e análise do desvio percentual,
entre outros. Nos mapas de ordens de fabri-
co, é possível ter uma visão global dos ma-
teriais gastos, tempo das operações, mão-
de-obra, eventos e quantidades produzidas
para cada ordem de fabrico. 

REALIDADE AUMENTADA
Por fim, Aurélio Mendiguchía falou da re-

alidade aumentada (RA) e das oportunida-
des que esta pode trazer para a indústria
gráfica. 

A RA é a união do mundo físico com uma
parte do mundo virtual, em tempo real. Para
funcionar, necessita de um produto impres-
so, uma câmara, ecrã, computador e soft-
ware AR. Como software, necessita de pro-
gramas de reconhecimento de imagens e
orientação espacial, programas para a so-
breposição de imagens em tempo real e
programas para a criação de modelos e ele-
mentos dinâmicos. A RA pode, por exem-
plo, ser aplicada em jogos interactivos e
apresentações de livros. Aurélio deu o
exemplo de um evento de apresentação do
seu livro, em que cada personagem que era
apresentada, saltava do livro, o que impres-
sionou muito o público. 

Fernando Sanz encerrou a sessão, que
vai decorrer novamente já no próximo ano,
devido ao elevado grau de satisfação não só
dos assistentes como das empresas que
participaram. A organização da Jornada
considera que este evento foi um sucesso,
devido à qualidade técnica das exposições
e ao interesse do auditório, que contou com
um número elevado de participantes, o que,
em tempos de dificuldade para todos, de-
monstra que quando se oferece formação e
informação de qualidade, os profissionais
gráficos participam com interesse.

A Pixartprinting, empresa líder na área de web to print na Europa,
lançou oficialmente a versão portuguesa da sua montra virtual - a pági-
na web www.pixartprinting.com.pt. 

Presente em Itália, Espanha, França e
Reino Unido, a empresa veneziana preten-
de, com este lançamento, manter a sua es-
tratégia de internacionalização. "Após uma
análise ao mercado português, observámos
um interesse concreto na nossa fórmula de
comércio electrónico. Por esta razão, e após
a abertura ao mercado espanhol, há cerca
de seis meses, que está a dar resultados
significativos, estamos a direccionar-nos pa-
ra Portugal, que nos parece ter um grande
potencial ", afirmou Matteo Rigamonti, Admi-
nistrador Delegado da Pixartprinting.

O serviço oferecido pelo site www.pixart-
printing.com.pt é dirigido ao cliente, com um
número de telefone nacional e atendimento
em português. "A humanização do comércio
electrónico com atendimento ao cliente no
idioma local ajuda-nos a alterar a noção de distância, incluindo física,
entre a empresa e o utilizador", conclui Rigamonti.

Como em todos os outros países onde opera, a Pixartprinting ga-
rante entregas rápidas, de 48 horas a sete dias, conforme as indicações
do cliente no pedido, mantendo a produção centralizada em Itália.

Matteo Rigamonti, Adminis-
trador Delegado da Pixart-
printing.

Pixartprinting à conquista 
de Portugal com
www.pixartprinting.com.pt

PORTUGAL

Tel.: 919 339 801

Fax.: 707 500 704

Joao.Ferrao@boettcher-systems.com
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O
encontro teve início com o editor
da revista espanhola "La Prensa",
especializada no sector das artes
gráficas, Fernando Sanz, a anun-

ciar o lançamento da edição portuguesa.
Fernando Sanz fez ainda uma breve análise
do que é hoje ser profissional da impressão.
"Já não podemos dizer que ser impressor é
manchar papel", afirmou. “Actualmente, os
estudos apontam que ao ser fornecedor de
serviços de impressão, 50% do ofício está
relacionado com papel e 50%  diz respeito a
valor acrescentado. De Printer Service Pro-
vider para fornecedor de serviços de comu-
nicação, ou marketing, é o próximo passo",
defendeu, sublinhando que as gráficas de-
veriam equacionar a hipótese de contar
com um departamento de marketing, para
que se possam diversificar os  serviços.
"Devemos fazer coisas diferentes", sublin-
hou.

Seguiu-se Aurélio Mendiguchía, director
técnico do Instituto Tecnológico e Gráfico
Tajamar, que fez um breve historial da evo-
lução do processo gráfico, apresentando
uma retrospectiva da evolução do sector
nas várias décadas, desde os anos 70 até à
década de 2000. Segundo Mendiguchía,
hoje em dia há modelos de negócio diferen-
tes e a Internet veio alterar a realidade, com
novas possibilidades. "O que interessa é
quem quer o quê, que hábitos de consumo
existem, e verificar que a diferença entre
oferta e procura está a aumentar", afirma,
sublinhando que "não se deve parar o in-
vestimento. Tem que se ser corajoso para
investir". Aurélio Mendiguchía falou ainda
da rotogravura, que permite grandes tira-
gens e descreveu a flexografia e os níveis
de qualidade que atingiu. Fez também re-
ferência à tecnologia anicolor, que traz um
novo futuro ao offset, permitindo curtas tira-
gens, e sublinhou a importância do software
nos processos gráficos. 

Aurélio Mendiguchía abordou ainda ou-
tro tema muito debatido no meio gráfico, a
velha questão digital versus offset. "A im-
pressão digital não é uma inimiga do mundo
gráfico, não é inimiga do offset, pelo contrá-
rio, é um complemento do qual se pode re-
tirar proveito", defendeu.

Segundo Mendiguchía, as gráficas têm
que ser mais imaginativas, e os comerciais
também têm que mudar. O especialista de-

fende que, mais do que em tecnologia, se
deve pensar nos produtos, de forma a utili-
zar a tecnologia mais rentável para cada si-
tuação. "Se não pensarem, se não tiverem
imaginação, se não aproveitarem as novas
tecnologias, correm o risco de ficar para
trás", disse ao painel de assistentes. Aurélio
Mendiguchía falou ainda da impressão digi-
tal a jacto de tinta, que se encontra em cres-
cimento. " O futuro é o jacto de tinta", afir-
mou, tendo feito apresentações dos equipa-
mentos da HP T300/ T400, que classificou
de "rotativa", e falou na impressão digital a
jacto de tinta da Océ, da Kodak e da HP. O
especialista referiu ainda a impressão a
3D."Podem-se fazer peças inteiras e moto-
res com este sistema. Podem-se fazer mil-
hares de coisas", afirmou sublinhando as
potencialidades desta tecnologia. 

IMPRESSÃO DIGITAL
Seguiu-se uma intervenção de Santiago

Franco, responsável pela HP Indigo Iberia
que apresentou uma reflexão sobre a si-
tuação actual do mercado. Santiago Franco
abordou as mudanças que estão a criar no-
vas tendências no mercado, nomeadamen-
te a questão da tecnologia e do meio-am-
biente. "A maneira como comunicamos mu-
dou muito, e podemos questionar de que
forma a tecnologia também contribuiu para
a mudança dos hábitos de consumo. Ac-
tualmente a oferta é vasta e as campanhas
são mais segmentadas", sublinhou. "Os
elementos gráficos são mais personaliza-
dos e os hábitos também alteram o nosso
sector", disse ainda. Por isso, Santiago
Franco considera que o gráfico é, cada vez
mais, um fornecedor de serviços de comu-
nicação. "O gráfico deve pensar em que
tecnologia é que deve investir para oferecer

ao cliente ferramentas que o ajudem a ven-
der melhor e equacionar o valor das im-
pressões por processo”. Santiago referiu
ainda que se prevê que em 2014 a im-
pressão digital lidere o investimento, e que
o crescimento da indústria gráfica se man-
tenha estável. 

Segundo Santiago Franco, a impressão
digital é o caminho da indústria, e apontou
os três pilares da impressão digital: curtas ti-
ragens, dados variáveis e impressão a pedi-
do. "Há uns anos, uma marca tinha que pro-
mover um produto, agora tem que promo-
ver 50 produtos", sublinhou, acrescentando
que neste caso, a impressão a pedido traz
mais rentabilidade.

Santiago Franco defendeu ainda que os
gráficos devem procurar onde se encontra a
verdadeira oportunidade e que devem estar
atentos aos novos negócios digitais. "Devem
conseguir oferecer algo mais aos clientes". 

IMPRESSÃO OFFSET
Félix Simarro, responsável pelos ser-

viços de impressão da manroland Ibérica
Sistemas, falou da importância de acres-
centar valor à impressão. Apresentou as di-
versas possibilidades que surgem com o
enobrecimento e acabamentos em linha, e
com a utilização de vernizes de protecção,
de mate ou brilho, de vernizes especiais, de
metalizados e da utilização de máquinas de
impressão com um módulo de verniz, bem
como dos equipamentos adicionais da má-
quina de impressão que melhoram a quali-
dade do produto. Abordou ainda os acaba-
mentos em linha, que abrem portas aos de-
signers para poderem ser mais criativos.

Simarro apresentou o Inline inspector
2.0, que comprova, folha-a-folha, a qualida-
de de uma impressão. A inspecção, feita

com câmaras, é totalmente automática e
detecta imediatamente os erros na im-
pressão. Simarro falou também das vanta-
gens do Direct Drive, que permite a mu-
dança simultânea de chapas, e da Roland
700 Direct Drive, que permite função multi-
tarefa e que decorram até três processos si-
multâneos, sem exigir tempo de mudança.

ACABAMENTOS
Miguel Bos, director da Muller Martini Ibé-

rica, mostrou como se podem fazer livros
através da impressão digital, e apresentou
detalhadamente como de devem ligar as má-
quinas aos equipamentos de impressão digi-
tal para obter um livro. Dedicou parte da sua
intervenção a mostrar como se fazem livros e
de que forma as máquinas da Muller Martini
optimizam este processo.

PRODUTOS
Juan Emilio Rey, director técnico da Bott-

cher Ibérica apresentou soluções técnicas
para alguns problemas de offset actuais, re-
lacionados com rolos, produtos auxiliares e
cauchus. Na área do offset, a Bottcher apre-
senta produtos de revestimento de rolos de
cauchu, de plástico e desenvolve e fabrica
cauchis e produtos auxiliares. Juan Rey fa-
lou de como se comportam os diferentes ti-
pos de cauchus relativamente aos diferen-
tes produtos químicos existentes no merca-
do. Falou ainda do ProAqualis, que evita o
efeito parcial "cording", bem como outras fal-
has de ordem técnica. Apresentado na Dru-
pa 2008, este produto tem uma eficácia de
100 por cento e é compatível com todos os
aditivos de molha. Entre as vantagens, en-
contra-se a facilidade de limpeza. Juan  Rey
falou ainda da Top 1006 Dual, indicada para
trabalhar indistintamente com vernizes à ba-
se de água ou UV. 

Seguiu-se uma apresentação de Isabel
Jomarrón, responsável do laboratório da In-
tec  Frabricaciones, que recordou os aditi-
vos de molha, a impressão sem álcool, e o
equilíbrio entre a água e a tinta. Isabel Jo-
marrón  referiu a importância de se controlar
a dureza da água, que pode criar problemas
de tintagem e de molha. "Trabalhar com
uma dureza inferior a 15º Dh na água é o
ideal para se trabalhar em offset", sublin-
hou, durante uma análise dedicada a este
tema , com destaque para a impressão sem
álcool. 

Isabel Jomarrón defendeu que a questão
ambiental deve estar no topo das preocu-
pações dos empresários gráficos. “Todos
se devem juntar, fabricantes e gráficas, pa-
ra tratar desta problemática e adoptar uma
maior responsabilidade social e ambiental",
afirmou durante o encontro. 

, primeira edição em português

Êxito na Primeira Jornada Técnica Luso-Espanhola
Cerca de cem participantes, que representaram 36
empresas gráficas, reuniram-se na Primeira Jornada
Técnica Luso-Espanhola, que decorreu a 17 de Junho,
em Póvoa de Varzim. Organizado pela revista “La
Prensa” e pela empresa Shared Risk, o encontro
pretendia analisar a actual situação do sector gráfico e

apresentar as últimas tecnologias do mercado.
Dirigida a empresários e profissionais gráficos
portugueses e espanhóis das regiões da Galiza e
Astúrias, a jornada abordou temas como redução de
custos na produção, retorno do investimento e
investimentos rentáveis.
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Todos estes requisitos podem ser cum-
pridos pelos Smartphones, PDA´s e outros
dispositivos móveis da última geração, uma
vez que se desenvolveram aplicações de
RA para estes aparelhos.

Existem aplicações que têm como su-
porte marcas impressas e outras que sim-
plesmente reconhecem a imagem captada
ou a localização física do dispositivo.

Uma vez que este artigo tem por objecti-
vo analisar os produtos impressos, vou
apresentar um exemplo de aplicação mó-
vel (Figura 10).

A Microsoft tem uma aplicação que se li-
ga directamente a uma tag de 2D, a cores,
com endereço na Web, na qual se pode in-
serir informação sobre o tema específico, e
onde está localizada a marca. Em
http://www.microsoft.com/tag/ pode obter
uma marca tag - personalizada e com links
para a página que pretenda.

Como se pode verificar no vídeo explica-
tivo da Web, através da utilização de um
Smartphone utiliza-se a imagem naTag que
automaticamente nos liga à direcção da Inter-
net que tenhamos escrito na página Web da
Microsoft, a solicitar que seja atribuída a tag.

Fizemos um teste e descarregámos a
aplicação num htc. Na página referida re-
servámos a tag, que depois foi impressa
num cartão-de-visita e conectámos essa
tag com a página Web de Tajamar. O teste
funcionou muito bem e realmente é uma
forma de acrescentar informação virtual ao
seu cartão-de-visita (figura 11).

Os testes são gratuitos e permitem até
dez tag diferentes. As possibilidades são
infinitas, e dependem da utilização desta

aplicação, podendo ser utilizadas em diver-
sos produtos impressos.

Também é possível personalizar a tag e,
desta forma, reconhecer um logótipo da
empresa, uma imagem de produto, entre
outros. E basta que se cumpram determi-
nados requisitos para que seja perfeita-
mente reconhecível.

Não referimos aqui todas as aplicações
de RA não directamente relacionadas com
o mundo gráfico, que são cada vez mais,
porque este artigo pretende essencialmen-
te apontar tudo o que seja útil para imple-
mentar em produtos gráficos e sugerir no-
vos caminhos de desenvolvimento indus-
trial às empresas do sector.

Figura 11. Cartão-de-visita com tag.

Página web da Microsoft
http://www.microsoft.com/tag/

Figura 10. Vídeo tag.

1962 Morton Heilig desenha e cria um simulador de moto designado Sensorama com ima-
gens, som, vibração e cheiro. 

1966 Ivan Sutherland inventa  o HMD, que facilita a visualização de mundos virtuais.
1975 Myron Krueger cria o Videoplace que possibilita a interacção com objectos virtuais
1989 Jaron Lanier define o termo de realidade virtual e cria o primeiro negócio à volta dos

mundos virtuais. 
1992 Tom Caudell utiliza pela primeira vez o termo Realidade Aumentada.
1992 Steven Feiner, Blair MacIntyre e Doree Seligmann criam um sistema de Realidade Au-

mentada e criam o protótipo KARMA, que é citado na publicação Communications of
the ACM no ano seguinte.

1999 Hirokazu Kato desenvolve o ARToolKit no HitLab e apresenta-se na SIGGRAPH.
2000 Bruce H. Thomas desenvolve o ARQuake, o primeiro jogo ao ar livre com dispositivos

móveis de Realidade Aumentada, e apresenta-se no International Symposium on We-
arable Computers. 

2008 AR Wikitude Guía começa a vender-se a 20 de Outubro para o telefone Android G1. 
2009 AR Toolkit é implementado no Adobe Flash (FLARToolkit) por Saqoosha, o que per-

mite que a realidade aumentada possa correr nos browsers da Web.
Como se pode verificar, este termo já existe há cerca de 18 anos, mas até 1999 pertencia-

ao mundo da pesquisa universitária. Em 2000, Bruce encontra uma aplicação segura
e irá ter um grande desenvolvimento, dado o actual boom de dispositivos móveis. O
sector de jogos de computador tem um futuro muito promissor nesta área.

MARCOS HISTÓRICOS NA REALIDADE AUMENTADA

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
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A
evolução dos com-
putadores e dos pro-
gramas informáticos
tem sido acompan-

hada, desde o início, por to-
do o tipo de aplicações que
facilitam o desenvolvimento
da tecnologia, nomeada-
mente a melhoria de proces-
sos industriais, novas formas
de interagir com as máqui-
nas e novos modelos de
negócio.

Este artigo pretende reu-
nir informação e tornar
acessível, ao sector da
indústria gráfica, uma nova forma de acres-
centar valor aos produtos impressos,
através da junção do mundo real ao mundo
virtual. Esta tecnologia é conhecida por Re-
alidade Aumentada.

O termo e as aplicações que lhe estão
associadas não são novidade. Já existem
há muito tempo, e foram sendo desenvolvi-
das ao longo da evolução do mundo in-
formático. O que traz alguma novidade a
esta área é que, actualmente, já se encon-
tra amadurecida para se implementar, com
alguma facilidade, no dia-a-dia.

As possibilidades das aplicações basea-
das em RA (Realidade Aumentada) são va-
riadas e podem ser exploradas na indústria
gráfica, no marketing e publicidade, em edi-
toriais de livros e no telemóvel, entre ou-
tras.

O QUE É A REALIDADE AUMENTADA?

Entende-se por Realidade Aumentada
um sistema composto por elementos reais
e elementos virtuais que se combinam
através da utilização de ferramentas in-
formáticas, de forma a obter-se uma reali-
dade mista em tempo real. As imagens re-
ais filmadas directamente por uma câmara
são sobrepostas a imagens virtuais que o
software coloca na cena.

O sistema informático acrescenta infor-
mação virtual à informação real e é nisso
que se diferencia a realidade virtual, em
que todos os elementos estão digitalizados
e tratados por um software específico.

COMPONENTES DE UM SISTEMA DE RA

Os elementos que integram um sistema
de RA são (Figura 1): Uma câmara web,
um computador com software adequado e
uma imagem real impressa (tag), também
conhecida por "marca".

A partir dos dados que recolhi, o futuro
da RA é mais promissor do que o da reali-
dade virtual, entre outros factores, porque
requer menos equipamentos, como luvas
especiais, óculos, computadores com um
poder de computação muito alto, entre ou-
tras características.

Analisando de forma
mais detalhada, os compo-
nentes necessários para
usar esta tecnologia podem
ser classificados da seguin-
te forma:

Hardware
� Computador
Depende da aplicação,

mas cerca de 99 por cento
das aplicações são bem
executadas em qualquer
computador, PC ou MAC,
sem necessitar de um alto
desempenho do CPU ou de

placas gráficas. 
� Sistema de Display
A saída  do ecrã é importante. Em re-

lação ao tamanho, por exemplo, quanto
maior for, maior será a sensação de
imersão na RA. Foram também testados
óculos especiais com câmara incorporada
para ser ver directamente a cena de RA.
Um exemplo desta última possibilidade são
os óculos Vuzix - www.vuzix.com - co-
n e c t á v e i s
também a
iPhone e
PDA's, o
equivalente
a um ecrã
virtual de 67 polegadas, que permite ver
cenas de AR com a câmara de iPhone, por
exemplo (Figura 2).

� Câmara digital
Estes sistemas de RA não são muito exi-

gentes com o tipo de câmara que ligamos
ao computador. A minha experiência é que
uma simples webcam, de preço inferior a
20 euros, pode servir para capturar as ima-
gens reais. Por outro lado, praticamente to-
dos os novos computadores têm uma câ-
mara incorporada no hardware.

Software
Os programas necessários para poder

levar a bom termo uma aplicação de RA
são: programas de reconhecimento de
imagens e orientação espacial e progra-
mas para sobreposição de imagens em
tempo real.

Analisando a história da RA, até não se
criarem programas adequados, de fácil di-
fusão e em alguns casos de código aberto,
não se se pode dizer que se inicia a era de
RA. Os programas têm componentes sofis-
ticados como, por exemplo, o reconheci-
mento de imagem e o posicionamento es-
pacial de zonas reconhecidas. Por exem-
plo, podemos incluir, entre outros: 
� ArToolkit: http://www.hitl.washington.

edu/artoolkit/ é uma biblioteca de software
para a construção de RA.

� BuildAr:  http://www.hitlabnz.org/wiki/
BuildAR, Human Interface Technology La-
boratory New Zealand (HIT Lab NZ). 

Para a criação de marcas e cenas de
AR. Oferece uma versão gratuita e uma
versão Premium.
� Atomic: http://www.sologicolibre.org/

projects/atomic/es/. Este software também
é livre. Permite a criação de cenas de RA,
também com animações.

Programas para a criação de modelos e
elementos dinâmicos para a Web:
� Sketchup: http://sketchup.google.com/

intl/es/ Este programa permite a criação de
modelos em 3D de uma forma intuitiva e com
resultados muito profissionais. É necessário
exportar os modelos em formato .obj.
� A ferramenta AR Toolkit é implemen-

tada mediante o uso de FLARToolkit:
http://saqoosha.net/en/flartoolkit/start-up-
guide/.

Permite-nos criar cenas utilizando a In-
ternet e a correr programas de RA sem ne-
cessidade de ter os programas no compu-
tador.

SERVIÇOS DE SOFTWARE

Nos últimos anos tem-se assistido ao
aparecimento de empresas que oferecem
serviços de software e de sistemas de RA;
as aplicações são muito variadas: marke-
ting promocional, livros interactivos, lojas de
brinquedos, publicidade de carros, bebidas,
produtos impressos de todo o género com
valor virtual acrescentado, entre outros.

Exemplos de algumas empresas men-
cionadas: 

http://www.sensaa.com/es
http://www.many-worlds.es/productos.html
http://www.t-immersion.com/ ?gclid=

CM-R1-261qACFUte4wodegyusA
http://www.virtualware.es/es/tecnologia/r

ealidad-aumentada.aspx
http://www.arpa-solutions.net/
http://www.metaio.com/
http://www.innovaevision.com/ 

APLICAÇÕES DE RA, COMBINADA COM

PRODUTOS IMPRESSOS E PRODUTOS

GRÁFICOS

Procurando acrescentar valor aos pro-
dutos gráficos, e com o objectivo de sugerir
ideias para novas linhas de negócio, com-
pilámos um conjunto de exemplos de vá-
rias áreas:  A Figura 3 mostra um expositor
composto por um ecrã de computador e
por uma webcam. Todo o conjunto está de-
corado com grafismos impressos e a sua
função consiste em mostrar o produto aos
clientes. Quando se expõe uma caixa de
produtos lego frente à câmara, o brinquedo
é montado e animado em 3D. O software
em causa é da empresa metaio. O sistema
reconhece a imagem da caixa e acrescen-
ta a parte virtual. Também pode resultar

muito bem, e  e de forma atractiva, ver o
modelo de um carro que lhe interesse, ape-
nas apontando à câmara do seu computa-
dor uma página de publicidade em que se
imprimiu uma tag para que o software de
RA possa reconhecê-la e colocar o modelo
do veículo em 3D (Figura 4).  Alguns con-
cessionários de carros instalaram um dis-
play com câmara e monitor para exibir ca-
racterísticas dos modelos de carros disponí-
veis ou apresentar o catálogo.

Mostramos aqui o exemplo de um livro
em que intervém a RA para conferir inte-
ractividade e mais eficácia; podem-se com-
binar modelos tridimensionais estáticos e
dinâmicos. A figura 5 mostra um livro sobre
a Andaluzia criado pela empresa Arpa;
http://www.arpa-solutions.net/. Este exem-
plo dá uma pista de como podemos aplicar
RA também a todo o tipo de contos infantis,
livros educativos, enciclopédias, etc.

A UTILIZAÇÃO DE SMARTPHONES,
PDA´S, ETC. COMO TERMINAIS DE RA

Tal como foi referido anteriormente, para
poder utilizar aplicações de realidade au-
mentada é necessário contar com uma câ-
mara, um computador e programas, entre
os quais um de reconhecimento de ima-

Figura 5. Livro sobre a Andaluzia, 
Catedral em 3D.

Realidade Aumentada

Uma oportunidade de negócio

Aurélio Mendiguchía

Director Técnico do 
Instituto Tecnológico e

Gráfico Tajamar.
Licenciado em Ciências

Físicas

Figura  1.  
Elementos

integrantes de
um sistema RA

Figura  2.

Figura 3. Brinquedo montado e 
animado em 3D.

Figura 4. Modelo de carro em 3D.
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O que pensa da nossa indústria gráfica?
Houve uma altura, há alguns anos,

em que os gráficos compraram bom equi-
pamento. O problema é que começámos
a viver a crise económica. Hoje em dia, o
mercado é pequeno para os equipamen-
tos que existem poderem render devida-
mente. Por outro lado, há 40 anos de-
morávamos uma a duas semanas a impri-
mir uma revista, e agora faz-se em dois
dias. A tecnologia melhorou muito, mas as
gráficas estão muito bem apetrechadas
para o mercado que temos.

As gráficas devem começar a procu-
rar o mercado externo?

Sim, Nós estamos a pensar nisso e já
estamos a fazer contactos. Actualmente tra-
balhamos muito para o sector de têxteis e a
maioria dos produtos vai para a Europa.
Cerca de 95% do trabalho que fazemos é
exportado. Também trabalhamos para o
mercado americano, que é o mais exigente.

Muitos empresários queixam-se de
que o Estado não cria facilidades aos em-
presários para a exportação, como acon-
tece em outros países. Tem a mesma opi-
nião?

Não sei se deveria haver mais apoios
na área da exportação, porque nem todas
as empresas têm capacidade para expor-
tar, mas penso que no nosso sector deve-

ria haver mais incentivos, porque as gráfi-
cas são muito prejudicadas e os equipa-
mentos têm custos muito elevados. 

Nós hoje, em Portugal, somos obriga-
dos a trabalhar com máquinas de 15 e 20
anos, enquanto que há empresas na Ale-
manha que ao fim de 5 anos estão a ven-
der as máquinas e a comprar novas.
Chegámos a um ponto em que não pode-
mos pensar em comprar máquinas novas,
porque não é viável. Quanto aos incenti-
vos, já era um grande apoio se não pagás-
semos o IVA antes de receber do cliente.
Esse valor faz falta às empresas. Só deve-
ria ser pago ao Estado depois de receber-

mos, isso ia ajudar muito as empresas e a
economia. 

Está optimista quanto aos próximos
anos?

Já fui mais optimista. Tenho 57 anos e
um genro e uma filha na empresa que já
começam a tomar as rédeas do negócio.
Há dias mais animadores e outros menos
animadores, mas há que continuar. Te-
mos que dar o nosso melhor para nos aju-
darmos a nós e aos outros. E acreditar
que melhores dias virão...

www.tecnicromo.pt

Workflow é elemento 
estratégico da Kodak

Em entrevista à "La Prensa",  Nick
Benkovich, especialista de workflow da
Kodak, que passa o ano a viajar para
informar os media e dar formação a
técnicos da Kodak, indicou que em
2010, a Kodak apresentou 18 versões
de seu software de workflow e que, es-
te ano, já conta com 13 novas versões.

Todas as apresentações que Nick
Benkovich está a fazer, em vários paí-
ses, baseiam-se no facto de o software
de fluxo de trabalho ser um dos ele-
mentos estratégicos escolhidos pela
Kodak para os próximos meses.

Nick Benkovich referiu ainda que o
fluxo de trabalho Prinergy se encontra
instalado em 40 MIS e que, entre as
suas funções, constam a criação da im-
posição, a correcção online e a pro-
dução de chapas. 

Benkovich destacou ainda a 6 Pri-
nergy, que vai ser lançada no próximo
ano na drupa. Esta nova versão do flu-
xo de trabalho vai melhorar a comuni-
cação e coordenação entre todas as
partes implicadas no processo gráfico. 

* AQUI NUNCA CHOVE, 

TRABALHA-SE MELHOR A SECO.

* AS RODAS NAO DEIXAM MARCAS NA PISTA.

* NOS E QUE DEFINIMOS O PONTO.

* MAXIMA VELOCIDADE, MENOR CONSUMO.

* ADESAO PERFEITA (A SECO OU MOLHADO).

* REALCE O BRILHO, VALE A PENA.

* EM MARCHA, OS POS ESTAO INTERDITOS.

* RESISTENCIA MAXIMA AO PRIMEIRO CONTACTO. 

PRECISAM-SE COLABORADORES 
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Como é que entrou no mundo das ar-
tes gráficas?

Estou há 47 anos nas artes gráficas.
Comecei muito novo, numa grande em-
presa do Porto, que infelizmente já fe-
chou. Fui depois convidado a chefiar uma
gráfica, onde estive cerca dez anos. En-
tretanto, há cerca de 24 anos, decidi mon-
tar a minha empresa, a Tecnicromo, com
dois amigos, um comercial que trabalha-
va comigo, e outro, que era vendedor de
máquinas e de produtos gráficos. Fize-
mos uma sociedade, começámos peque-
no e fomos crescendo. 

Como é que fizeram esse percurso,
desde o início até ao que é hoje a Tecni-
cromo?

Começámos por ir à Suiça comprar
máquinas, uma de impressão e outra de
corte-e-vinco. Nesta sociedade, era eu o
impressor, fazia a produção, o sócio que
estava ligado à área comercial, fazia as
vendas, e o outro tratava da parte admi-
nistrativa. E fomos avançando e aumen-
tando o parque de máquinas da empresa.
Comprámos uma máquina a 4 cores e fo-
mos conquistando mercado. Entretanto
terminámos a sociedade e fiquei com a
empresa. 

Hoje temos um parque de máquinas
com 14 máquinas, quase todas Heidel-
berg. Temos uma máquina a cinco cores
mais verniz, outra a quatro cores, a duas
cores e a uma e uma GTO. Temos má-
quinas de dobrar e de acabamento.Te-
mos ainda equipamento digital, da Konica
Minolta. Entretanto mudámos de insta-
lações há cerca de um ano. 

Isso significa que o negócio está a
correr bem, apesar da crise?

A crise existe para todos e também a
estamos a sentir, mas talvez não esteja-
mos a sofrer tanto porque tentamos sem-
pre contornar os problemas. Somos uma
empresa dedicada e a nossa forma de
trabalhar reflecte isso. Somos muito rigo-
rosos na qualidade do nosso trabalho e
no cumprimento de prazos. Fazemos

questão sempre de cumprir os prazos de
entrega. Somos também uma empresa
certificada.

Neste momento trabalham com quan-
tos funcionários?

Neste momento a nossa equipa conta
com 32 colaboradores. Não estamos a
trabalhar com turnos, cumprimos as ho-
ras normais de trabalho. Já lá vai o tempo
em que quase vivíamos na gráfica. De
qualquer forma, posso dizer que estamos
no caminho certo e que tentamos sempre
ir evoluindo. Pretendemos aumentar as
nossas instalações. Actualmente esta-
mos a trabalhar num pavilhão com 1.200
m2, e queremos aumentar mais 300m2.
Mas ainda não será para já, vamos espe-
rar um pouco mais para ver como se por-
ta o mercado, embora o projecto já esteja
aprovado.

Estão a pensar comprar novo equipa-
mento?

Neste momento não pensamos ad-
quirir mais equipamento, a não ser máqui-
nas mais pequenas, de apoio.

A vossa gráfica posiciona-se sobretu-
do na impressão de qualidade?

Sim, o nosso objectivo é sempre im-
primir com qualidade e temos vários tipos
de clientes, de grandes a pequenas em-

presas. 
Hoje em dia, o cliente está habituado

a querer bom trabalho a preços muito bai-
xos, e não podemos cair nessa situação.
A qualidade que entregamos tem um cus-
to, e não podemos descer os preços abai-
xo desse custo, porque senão temos pre-
juízo. 

Esse é um dos problemas do sector,
uma vez que muitas empresas baixam os
preços para valores insustentáveis para
todos. O que pensa disso?

No que diz respeito ao baixar os
preços, também não fugimos à regra, e ti-
vemos que o fazer. Mas não podemos fa-
zer os disparates que muitas empresas
fazem. Sinto-me muito desagradado com
muita coisa a que se assiste hoje no nos-
so mercado. Nós os gráficos deveríamos
ser mais unidos. Estamos a competir com
preços que não se entendem e que preju-
dicam quem trabalha de uma forma co-
rrecta. Nós temos uma empresa organi-
zada, mas por vezes perdemos trabalhos
para gráficas que não têm praticamente
capacidade nem condições, mas que pra-
ticam preços mais baixos. 

Há empresas que compram uma má-
quina digital, trabalham numa garagem, e
já se apresentam como uma gráfica. Uma
empresa só deveria ser considerada grá-
fica se tivesse capacidade de resposta,
de produção, de gerar empregos e de
mostrar ao cliente que tem qualidade e
condições. 

A falta de formação adequada é outro
dos problemas que se coloca neste sec-
tor. Qual a sua opinião?  

Consideramos a formação muito im-
portante e promovemos acções dentro
da empresa. Penso que as pessoas que
saem das escolas de artes gráficas têm o
mínimo de preparação e de conhecimen-
to sobre o sector, mas também terão que
ser preparadas dentro das próprias artes
gráficas. No entanto, há vários proble-
mas por resolver nesta matéria. Há muita
gente que faz um curso de computado-
res, conhece um programa e já se apre-
senta como designer, por exemplo. 

Penso que também compete às gráfi-
cas contribuir para melhorar este siste-
ma. As próprias escolas deviam procu-
rar-nos mais, visitar-nos para mostrar
aos alunos como se começa e acaba um
trabalho.

Tecnicromo, Artes Gráficas

“Somos rigorosos na qualidade e no cumprimento
de prazos”
Manuel Teles era muito novo quando entrou no mundo das artes gráficas.
Depois de vários anos a trabalhar em empresas do sector fundou, com dois
amigos, a Tecnicromo, em Valongo, uma empresa que começou pequena
mas que faz hoje parte da lista das mais respeitadas da indústria. 
Manuel Teles, que também integra a actual direcção da Apigraf, defende que
o mercado está saturado e que a qualidade e o cumprimento de prazos são
valores essenciais para manter uma gráfica na linha da frente.

Manuel Teles.

“Em matéria de
incentivos, seria um

grande apoio para as
empresas não ter que
pagar IVA antes de
receber do cliente.
Esse valor faz falta 
às empresas e só 

depois de cobrado 
é que deveria ser pago

ao Estado. Isso ajudaria
muito a economia.”
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Destintagem em impressoras da Konica Minolta 
O processo de reciclagem da tinta ou do toner do papel recuperado, designado por

destintagem, é cada vez mais relevante na indústria gráfica. A Associação da Indústria
Internacional de Destintagem (INGEDE) tem realizado vários testes com vista à
avaliação desta técnica nas impressões. Cinco sistemas das séries bizhub PRO e
PRESS -  bizhub PRO C6000 / C7000, bizhub PRESS C6000/C7000/P e bizhub
PRESS C8000 demonstraram ter excelentes propriedades de destintagem. Estes
bons resultados devem-se, essencialmente, ao toner polimerizado de alta definição
Simitri da Konica Minolta, utilizado nestes equipamentos.

Nova Xerox Docucolor 8080
A nova impressora digital Xerox DocuColor 8080 é di-

rigida a uma vasta gama de utilizações, desde publicida-
de directa, a calendários, folhetos, materiais de marke-
ting, impressão a cores e a pedido.

A Xerox DocuColor 8080 baseia-se em três ferramen-
tas: produtividade (APPS), toner de baixo brilho, e ACQS
(Automated Color Quality Suite). 

. As aplicações relativas à produtividade (APPS) per-
mitem que as tarefas se impressão mais comuns sejam
simplificadas, através de modelos prontos para utilização.

. O toner de baixo brilho é ideal para as diversas apli-
cações de marketing, uma vez que proporciona um aca-
bamento mate e suave que acentua as imagens a cores,
incluindo sombras e reflexos. 

. A precisão de cor obtém-se através de ACQS, um
conjunto de ferramentas manipuladas por um espectro-
fotómetro inline que lê a informação de cor no interior da
impressora.

A Xerox DocuColor 8080 permite a utilização do papel
de impressão com um peso até 300 g, a uma velocidade
de impressão de 80 páginas por minuto e que se possa
optar entre três servidores  -  Xerox FFPS, EFI Fiery e
CREO.

N
ovos sistemas de impressão
baseados em tecnologias
inovadoras revelam o rápido

resultado da colaboração entre a
Canon e a Océ 

A Canon e a Océ desenvolve-
ram conjuntamente dois sistemas
de impressão que lançaram este
mês no mercado: a linha Océ Vario-
Print DP, uma nova gama de siste-
mas de impressão a preto e branco,
e o modelo Canon imageRUNNER
ADVANCE C9000S PRO. 

Os novos modelos OcéVarioPrint
95-105-120-135 consistem em im-
pressoras para baixos e médios vo-
lumes de produção, que incorporam
a tecnologia  e o driver de impressão
da Océ e as soluções de scanner e
acabamento da Canon. A linha DP
inclui quatro modelos, com velocida-
des de 95, 105, 120 e 135 imagens
A4 por minuto e está baseada na
tecnologia Océ DirectPress, que não
utiliza laser, temperatutas altas, nem
cargas eléctricas para criar as ima-

gens. Além disso, reúne os vários
passos de processamento num úni-
co processo. Este novo motor incor-
pora funções de digitalização e de
acabamento desenvolvidas para a
gama Canon imagePRESS. 

A linha Océ VarioPrint incorpora
a tecnologia HeatXchange, que per-
mite uma maior eficiência energéti-
ca, através de um sistema que utili-
za parte do calor, que é utilizado pa-
ra fundir o toner, para pré-aquecer

as folhas de papel. Além disso, a
tecnologia Océ DirectPress não
produz emissões de ozono, o que
permite assegurar um ambiente de
trabalho mais saudável aos utiliza-
dores destes sistemas. Apesar do
seu baixo consumo de energia,
conta com uma produtividade ele-
vada, graças à EnergyLogic. Esta
tecnologia ajusta as necessidades
de energia de um trabalho de im-
pressão à energia disponível no sis-
tema e permite que o sistema inicie
rapidamente a impressão após um
arranque a frio, ou que mantenha a
velocidade máxima, depois de fazer
uma mudança para um papel com
maior gramagem. 

A nova C9000S PRO é baseada
na série imageRUNNER ADVAN-
CE C9000 PRO, que integra a tec-
nologia de cor da Canon com o con-
trolador OcéPRISMAsync. Esta sé-
rie introduz o programador inteli-
gente de trabalhos e um fluxo de
trabalho baseado no tipo de papel. 

Nick Klitsie, vice-presidente do grupo de negócio de Impressão Centralizada da
Océ e David Preskett, director de impressão profissional da Canon Europa.

Rápido progresso na colaboração entre a Canon e a Océ 

Canon
imageRUNNER

ADVANCE
C9000S PRO

Océ 
Vario-
Print
DP 

Fujifilm instala o primeiro equipamento
Jet Press 720 

A Fujifilm instalou seu primeiro sistema Jet Press 720 na Europa, no centro de de-
monstrações que a empresa possui em Bruxelas. A primeira instalação beta na Euro-
pa irá decorrer nos próximos meses, com total disponibilidade na Europa prevista para
o último trimestre de 2011.

A Jet Press 720 é uma máquina de impressão digital a quatro cores, com capacida-
de para imprimir uma página B2 numa única passagem, e uma velocidade de produção
até 2.700 páginas por hora. Ao incorporar a tecnologia SAMBA nas cabeças de im-
pressão, pode alcançar resoluções de 1.200dpi x1.200dpi, com quatro formatos de pon-
to variáveis, oferecendo a mesma qualidade obtida por um sistema de impressão digital.
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C
ada vez se houve
mais a palavra sus-
tentabilidade. Uma
pesquisa deste ter-

mo no Google apresenta
mais de 67 milhões de regis-
tos. Termos como ecológico,
renovável, orgânico, eficien-
te, entre outros do mesmo
âmbito, inundam o mercado.
E até que não conste em leis
que penalizem os infracto-
res, a expressão sustentabi-
lidade tem sido utilizada por muitas empre-
sas como ferramenta de marketing para
demonstrar o seu compromisso com o
meio ambiente.

Do ponto de vista do marketing, torna-se
evidente que a ideia de "verde" foi incutida
ao consumidor. E apesar de muitos consu-
midores não adoptarem as mais elementa-
res práticas ambientais em sua casa (apa-
gar as luzes e fazer uso racional da água),
gostam, no entanto, de consumir artigos
com etiquetas que garantam respeito pelo
ambiente, e que não sejam demasiado dis-
pendiosos.

No entanto, a sustentabilidade é a res-
posta lógica à pergunta "até onde deve
evoluir a nossa sociedade?". E dizemos ló-
gica porque o princípio da sustentabilidade
está baseado no senso comum.

Sustentabilidade é a capacidade que a
humanidade tem para garantir que satis-
faz as actuais necessidades, sem compro-
meter a capacidade de as gerações futu-
ras poderem fazer o mesmo.

Ou seja, não se trata de não consumir,
ou de não produzir, mas sim que de utilizar
o ambiente de forma inteligente, com vista
a deixar algo igualmente valioso para os
que se seguem. Cada vez se desenvolvem
mais ferramentas que nos permitem calcu-
lar o impacto das nossas actividades e fa-
zer uma comparação objectiva dois produ-
tos; Um exemplo relevante para o nosso
sector é a pegada de carbono do livro,
comparativamente a uma publicação
electrónica.

No entanto, porque não pode ser sus-
tentável o uso de papel, se for feito de for-
ma sustentável, se vier de florestas contro-
ladas, se for plenamente aproveitado e re-
ciclado após a sua vida útil? Será mais sus-
tentável, por exemplo, a forma como se
obtém coltan no Congo para os componen-
tes electrónicos, ou a energia que se utiliza
em todo o processo na publicação electró-
nica?

É importante destacar que a base deste
conceito não é unicamente o meio ambien-

te, a economia e a sociedade são igual-
mente importantes na equação a economia
e a sociedade. Trata-se pois de procurar o
equilíbrio entre a organização e o funciona-
mento da nossa sociedade, a manutenção
da actividade económica e a preservação
do meio ambiente.

E como é que isto afecta o nosso sector?
Façamos as seguintes perguntas: quem

não teve um cliente que lhe tenha pedido
papel FSC ou PEFC ou tintas ecológicas?
Quem não se dedica, durante anos, a pro-
curar formas de aumentar a produtividade
e de gastar menos em papel, tintas ou dis-
solventes? O que pensamos quando so-
bem as tarifas de electricidade?

Mesmo quando não estamos conscien-
tes da necessidade de preservar o meio
ambiente, a sociedade e a economia
forçam-nos a estar. O lançamento no mer-
cado de um produto impresso vai passar
necessariamente por uma optimização do
design e da produção, da forma que se
apresenta de seguida.

a) Sustentabilidade no design
Desde a concepção do livro, catálogo ou

embalagem, deve haver uma consciência
para o fazer de uma forma em que o im-
pacto no meio ambiente seja mínimo e que
o cliente assuma a sua responsabilidade
na sua escolha final, fazendo economica-
mente sentido. Para tal, o designer e o im-
pressor devem colaborar e chegar a acordo
em questões como:

l Selecção adequada de suportes, tintas
e vernizes: não tem o mesmo impacto utili-
zar papel reciclado, ou papel obtido de fon-
tes responsáveis, nem tintas e vernizes
que sejam menos tóxicos e que se degra-
dem melhor. Na medida do possível deve-
mos tentar ter sempre isso em conta.

l Uso do formato apropriado: o impressor
poderá aconselhar o designer sobre o tipo
de formato, que optimize a utilização de pa-
pel em cada imposição, com o qual se evi-
ta desperdiçar papel desnecessariamente.

� Redução da sobreposição de tintas:
em alguns casos, o designer não tem cons-
ciência do consumo absurdo de tintas
quando projecta cores sobrepostas com
TACs superiores a 300%. O impressor de-
ve dar assessoria ao designer e, sempre
que possível, deve utilizar ferramentas
que reduzam o consumo de tinta. Aplican-
do técnicas de GCR e de optimização de
cor podem-se obter poupanças de tinta
até 30%.

b) Sustentabilidade na produção
O processo produtivo conta com muitos

aspectos que supõem um aumento do im-
pacto económico e ambiental do produto
final.

Um dos mais significativos é o consumo
energético. A factura da electricidade numa
gráfica média pode atingir facilmente entre
3 a 5% das despesas anuais, e muitos es-
tudos mostram que se podem tomar várias
medidas para reduzir o consumo de ener-
gia nas gráficas, bem como chegar a valo-
res de redução de cerca de 20%.

Algumas dessas medidas vão desde as
mais simples e de relativo pouco investi-
mento - substituição de lâmpadas - a outras
que exigem estudos mais detalhados - op-
timização de instalações de ar comprimido,
redesign de sistemas de ar condicionado,
aproveitamento de correntes residuais, en-
tre outros. Por exemplo, um impressor dos
Estados Unidos que mudou as unidades de
refrigeração por um sistema de refrige-
ração a água no exterior, conseguiu poupar
2.4 milhões de kWh por ano, o equivalente
de energia utilizada para abastecer 225 ca-
sas (www.bcp.com).

O segundo cavalo de batalha do im-
pressor é a redução da criação de resí-
duos. Nos últimos anos temo-nos es-
forçado para consumir menos e aprovei-
tar melhor o que se compra, uma vez que
os preços são cada vez mais altos e as
margens finais cada vez mais reduzidas.
Para alcançar isto é necessário melhorar
a nossa forma de operar as gráficas, pro-

curando os seguintes objectivos: 
� Melhorar o controlo do stock para op-

timizar as compras e utilizar sempre mate-
riais em boas condições.
� Reduzir os tempos de arranque e de

mudança. Se passarmos de arranques de
45 minutos para arranques de 25 minutos
não só conseguiremos aumentar a produti-
vidade, como os gastos com resíduos e no
uso de papel e tintas será menor. Segundo
verificamos através da nossa experiência,
optimizando o funcionamento das gráfica
podem-se alcançar melhorias de produtivi-
dade na ordem dos 40%.
� Minimizar o uso de solventes e álco-

ol. Já existem muitas alternativas reais ao
álcool isopropílico no mercado, e o im-
pressor deve estar ciente de que a utili-
zação destas substâncias será cada vez
mais penalizada.

c) Sustentabilidade dos serviços
Último factor que queremos referir bre-

vemente neste artigo: o impacto das activi-
dades não directamente relacionadas com
a produção, nomeadamente o transporte.
Por um lado temos a possibilidade de es-
colher fornecedores locais, e as nossas
equipas comerciais deveriam convencer os
clientes da área a trabalhar connosco. Por
outro lado, podemos aproveitar as tecnolo-
gias informáticas e minimizar ao máximo o
transporte físico de documentos entre o
cliente e a gráfica (originais, provas de con-
trato, entre outras)

Por último, podemos fazer um esforço
no embalamento do produto acabado e na
optimização dos percursos de entrega. 

A soma de cada pequena iniciativa faz
com que ao final do ano a poupança em
custos e recursos seja significativa. 

Conclusões
A sustentabilidade é uma realidade. Po-

demos seguir a corrente e ir aproveitando
as vantagens, ou esperarmos que seja
uma imposição legal ou a que o mercado e
as nossas margens nos asfixiem. Não se
entenda que se trata apenas de obter um
selo ou uma distinção, mas sim que esta-
mos perante uma mudança gradual e que
a nossa forma de produzir e de consumir
nos vai permitir assegurar a continuidade
do sistema.

A intenção deste artigo, para além de ser
uma breve introdução a este tema, é a de
demonstrar aos empresários relutantes à
mudança que em cada iniciativa de susten-
tabilidade se pode obter uma poupança
nos custos bastante significativa e uma
melhoria da imagem da empresa. 

O futuro da Impressão passa pela sustentabilidade

Amaya Gómez

Directora Técnica da
Procograf
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Optimizar o fluxo de
trabalho em sinalização

digital
A ONYX Gráficos anunciou o novo Adobe

Illustrator plug-in Sign & Banner, que simplifi-
ca e acelera a preparação de trabalhos de im-
pressão em tela e em cartaz. Este Plug-in é o
primeiro de uma série de pequenas apli-
cações de software, designadas por ONYX
SmartApps, que auxiliam na fase de prepa-
ração para trabalhos de impressão de Grande
Formato.

Com este plug-in podem ser preparados
todos os aspectos relevantes do cartaz, in-
cluindo marcas de ilhoses, de sangrado e de
dobras no Adobe Illustrator. O plug-in oferece
ainda a possibilidade de "desenhar à escala",
de forma a que os trabalhos fiquem prepara-
dos para imprimir no tamanho correcto.

A Roland
DG Iberia
inaugurou o
seu novo De-
sign Center,
um novo es-
paço de ex-
posição nas
suas insta-
lações em
Cerdanyola
del Vallés,
em Barcelo-
na, que apre-
senta as
mais inova-
doras apli-
cações e que
tem como principal objectivo apresentar aos vi-
sitantes fontes de inspiração para criar novas
soluções e aplicações. Este espaço pretende
ser um centro de criatividade onde a inovação
e a criatividade se unem e onde os clientes se
podem reunir.

Durante o evento, a Roland DG Iberia apre-
sentou o Roland Imagine Tour, um conjunto de
eventos que vão percorrer diferentes cidades
de Espanha e Portugal, Lisboa, Barcelona e
Madrid, com o objectivo de dar a conhecer as
diversas aplicações e soluções que os equipa-
mentos Roland permitem criar, e as novas so-
luções em Impressão Digital e Inovação de

2011, onde
os visitantes
poderão ver
e experimen-
tar as so-
luções, na
área de de-
monstrações,
e assistir às
a p r e s e n -
tações das
n o v i d a d e s
que a Roland
acaba de
lançar no
mercado, e
que irão de-
correr de for-

ma continuada, das 10 às 12 horas e das 16 às
18 horas. 

A inauguração do espaço esteve a cargo de
Jorge Calvo, Presidente e CEO da Roland DG
Iberia, que recordou que a empresa acaba de
fazer 30 anos desenvolvendo soluções inova-
doras que permitem potenciar a criatividade
dos seus clientes e promover negócios rentá-
veis e sustentáveis num ambiente de mu-
dança, defendendo que se deve co-criar com
os potenciais e actuais clientes, e fazer uma
gestão cooperante com os parceiros para mel-
horar a assessoria, o serviços e a qualidade ao
cliente, renovando-se de forma constante.

Roland DG Iberia inaugura 
novo Design Center

Marta Fraile, Marc Artigas, Jorge Calvo y Xavier Armengou.

Apigraf tem novo presidente

A Apigraf (Associação Portuguesa das
Indústrias Gráficas, de Comunicação
Visual e Transformadoras de Papel)
elegeu José Augusto Constâncio, em
representação da gráfica EuroDois, como
novo presidente da Direcção Executiva

Nacional para o triénio 2011/2013, num processo eleitoral
que foi o mais participado na história da Associação.
A lista vencedora, com o lema 'Por uma Associação de
todos', tem como principal linha programática a participação
de todos os associados, aproximando-os mais da
Associação, na defesa dos seus interesses,
independentemente da sua localização geográfica, dimensão
ou subsector de actividade.
A Apigraf, com sede em Lisboa e delegação no Porto, é a
única representante nacional dos sectores das indústrias
gráficas, de comunicação visual e transformadoras do papel,
tendo sido fundada em 1974 e contando com mais de 500
empresas associadas.
As empresas dos sectores representados pela Apigraf têm
um peso significativo na economia nacional. São
responsáveis por cerca de 2% do Produto Interno Bruto
nacional, e de cerca de 31mil postos de trabalho,
representando um volume de negócios superior a 1,9 mil
milhões de euros.

Mariarita Marabello 

Supplies Specialist da Zebra Technologies

A Zebra Technologies nomeou
como Supplies Specialist para
Espanha e Portugal Mariarita
Marabella, substituindo assim
Clement Passuti, que se tornou
Channel Account Manager na
Zebra França.

Marabella Mariarita trabalha há quatro anos na
empresa, inicialmente como Internal Sales
Representative na central para a EMEA, em Bourne
End (Reino Unido) e posteriormente como Office
Administrator no escritório de Madrid.

Sofia Velasco

Responsável de Marketing da OKI 

A Oki Printing Solutions nomeou
Sofia Velasco como Responsável
de Marketing da empresa para
Espanha e Portugal. Velasco,
que desempenhou o cargo de
Corporate Marketing &

Communication Manager em Portugal, torna-se
assim a responsável pelo departamento de
marketing de Portugal e Espanha.

PESSOAS AGENDA

Viscom Sign 
Impressão digital de grande
formato
De 6 a 8 de Outubro de 2011
Feira de Madrid
www.viscomspain.com

IFRAExpo
Periódicos
De 10 a 12 de Outubro de
2011
Viena (Áustria)
www.ifraexpo.com

FIPP
Congresso Int. de revistas
De 10 a 12 de Outubro de
2011
Nova Deli (India)
www.fipp.com

Fespa digital
De 21 a 24 de Fevereiro de
2012
Barcelona
Feira de Barcelona

ERA
Conferência anual
De 17 a 18 de Março de
2011
Munique(Alemanha)

Expoprint
Impressão e software
documental
6 a 7 de Março de 2012.
Feira de Madrid
www.expoprint.es

Drupa
Artes Gráficas
3 a 16 de Maio de 2012.
Düsseldorf (Alemanha)
www.drupa.com

EXPOenvíen 2013 
Mailing, billing, marketing
directo, gestão e impressão
documental
De 23 a 25 de Abril de 2013
Feira de Madrid (Espanha)
www.expoenvien.com
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David del Fresno

Análisis y Simulación SL

P
rojectar uma embalagem
única e facilmente recon-
hecível, que consiga trans-
mitir, à primeira vista, as

características e vantagens dife-
renciais de um produto e de uma
marca relativamente à sua con-
corrência, resulta de um processo
muito especializado, que apenas
alguns profissionais com muito ta-
lento e experiência são capazes de
realizar.

Para o design de embalagem
recorre-se habitualmente à utili-
zação de pacotes de design 3D as-
sistido por computador (CAD 3D),
que se utilizam para a criação e
modelagem de volumes de entida-
des sólidas ou de superfícies cria-
das com curvas.

Mas por muito bons que sejam
estes pacotes de software, muitas
vezes os resultados não passam
do ecrã ou do papel. E uma vez
que, no caso do Packaging & Bran-
ding, estamos a falar de design cu-
ja verificação e aceitação deve re-
sultar tanto visualmente como no
tacto, a possibilidade de se dispor
de um sistema que permita o apro-
visionamento rápido e económico
de modelos funcionais pode ser o
factor chave que faz a diferença
entre ser mais um ou ser o melhor.

PORQUE É QUE É IMPRESCINDÍVEL

CONTAR COM MODELOS FUNCIONAIS?
Em qualquer processo de de-

sign industrial, incluindo design de
embalagens, há sempre uma fase
de verificação durante a qual de se
deve por à prova, em condições re-
ais, o resultado obtido, a fim de
permitir a introdução de alterações
no design antes de se avançar
com a produção em massa do pro-
duto.

Como já foi anteriormente refe-
rido, no caso do design de uma
embalagem devem ser considera-
das determinadas características
visuais e tácteis, para cuja ava-
liação é essencial contar com mo-
delos que se possam ver e tocar ao
mesmo tempo.

Entre as verificações e os tes-
tes de funcionalidade que se de-
vem fazer na fase de verificação de
design de embalagem, é importan-
te destacar o seguinte:

a) Impacto visual e táctil no

ponto de venda: Teste do efeito
produzido pela visualização e tacto
da embalagem quando se encon-
tra no ponto de venda, bem como a
facilidade de ser alcançado a partir
do seu lugar na prateleira. Estes
testes devem ser feitos em con-
dições reais, e para tal nada mel-
hor do que contar com modelos
que permitam ser posicionados no
ponto de venda entre os conco-
rrentes, e iluminados com o mes-
mo tipo de iluminação que estará
disponível para o cliente final.

B) Facilidade em manipular:
Verificar se a embalagem é con-
fortável de segurar, especialmente
durante a sua utilização, sem que
escorregue ou caia. Estes testes
devem ser feitos em condições re-
ais, e para tal nada melhor do que
protótipos funcionais que permitam
ser preenchidos com algum mate-
rial, de preferência água.

c) A facilidade de abertura e de
fecho: Comprovar que a embala-
gem é fácil de abrir e de fechar, pa-
ra diversos tipos de mãos. Para is-
so é essencial contar com protóti-
pos funcionais, construídos com
materiais das mesmas característi-
cas físicas, ou pelo menos muito
semelhantes ao material que será
usado para construir o objecto fi-
nal.

d) Capacidade do espaço: No
caso de projectos com formas
complexas, contar com modelos
que podem ser enchidos e esva-
ziados de água facilmente permite
conhecer com absoluta precisão,
qual a sua capacidade do volume
ou de espaço.

O QUE SE ENTENDE POR MODELO

FUNCIONAL?
No que diz respeito ao design

de embalagens, entende-se por
funcional , um modelo que permita
que sejam efectuados, de forma
credível, os testes relevantes.

Isto é:
a) Que possa ser pintado e que

permita a adesão de etiquetas ade-
sivas. 

b ) Que seja feito com um mate-
rial o mais semelhante possível,
em termos de flexibilidade e re-
sistência, ao material com que será
construído o objecto final.

c) Que permita ser cheio e es-
vaziado de líquido com facilidade e
sem que haja o perigo de danificar
o material.

d) Que possa ser submetido a
condições de humidade, ilumi-
nação e temperatura do ponto de
venda, sem sofrer deformações
na sua forma, nem alterações de
cor.

e) Que seja capaz de resistir,
sem se romper, aos eventuais im-
pactos no solo, devido a quedas
acidentais no ponto de venda.

QUE SISTEMAS EXISTEM PARA A

OBTENÇÃO DE MODELOS FUNCIONAIS?

Para se obterem modelos mais
ou menos funcionais, os designers
de embalagens têm vindo a utilizar,
até à data, técnicas mais ou menos
artesanais, caracterizadas pelo
seu custo elevado e funcionalidade
limitada.

Porém, com o surgimento da
tecnologia de impressão a 3D tor-
na-se possível obter de maneira
rápida e económica modelos com-
pletamente funcionais, através da
utilização de impressoras 3D loca-
lizadas nos próprios ateliers de de-
sign ou gráficas com 3D. Optar por
implementar um sistema de im-
pressão 3D na própria gráfica ou
encomendar a impressão a uma
gráfica digital com serviço de im-
pressão a 3D é sempre resultado
de uma equação com múltiplas va-
riáveis tangíveis e intangíveis em
termos de confidencialidade, pou-
pança de custos e de tempo e
competitividade. 

Nenhuma opção é exclusiva,
embora a amplitude de visão seja
essencial nestes tempos: O de-
sign de uma embalagem pode
despertar grandes emoções positi-
vas no comprador, mas também
pode criar indiferença ou mesmo
rejeição se não trabalhar com um
critério rigoroso, tirando o máximo
proveito das novas tecnologias,
especialmente da impressão 3D.

Os estudos de Embalagem &
Branding podem optar por ignorar
esta nova tecnologia ou assumi-la
com vista a tirar o máximo provei-
to. 

Em qualquer caso, tanto os es-
tudos como as gráficas de im-
pressão digital devem entender
que a opção entre ignorar ou assu-
mir as novas tecnologias emer-
gentes vai marcar entre eles e a
sua concorrência a diferença entre
ser mais um ou ser o melhor.

Tecnologia de impressão a 3D aplicada à embalagem e à marca
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E
m 2005, a Pure Air Solutions desenvolveu
o sistema VOCUS para a eliminação dos
COV (Compostos Orgânicos Voláteis), uti-

lizando técnicas baseadas em biotecnologia.
Para a indústria flexográfica, Vocus, disponí-

vel em Espanha e Portugal através do seu agen-
te exclusivo Innopack, oferece uma solução que
permite eliminar COV de uma forma limpa e
económica.

O sistema permite que se continuem a utili-
zar tintas com base solvente. Nos últimos anos,
os gestores que se encontram na vanguarda da
indústria têm vindo a lidar com duas variáveis, a
qualidade dos produtos e as emissões deriva-
das dos solventes. Com os regulamentos já
existentes relativos às emissões de COV, os im-
pressores flexográficos tinham apenas duas
opções - ou encontrar tintas alternativas ou in-
vestir em sistemas de incineração. 

As tintas à base de água têm sido uma opção
para quem não pretende investir num dispendio-
so sistema de incineração. No entanto, para
uma vasta gama de aplicações, a qualidade de
impressão, velocidade e a capacidade de pro-
dução são afectadas por estas mudanças, sen-

do que as tintas à base de solventes continuam
a ser a tecnologia adequada para evitar compli-
cações de produção e a redução da qualidade.

Existem diferentes técnicas de incineração,
no entanto, todas elas requerem um alto consu-
mo de gás e de electricidade, que resulta num
aumento significativo dos gastos anuais. Além
disso, a utilização de incineradores aumenta as
emissões de carbono, o que causa um impacto
negativo no meio ambiente e, em consequência
da preocupação com o meio ambiente, pode
ser penalizada com taxas. 

Vocus é um sistema que permite aos impres-
sores flexográficos manter a qualidade, produti-
vidade, sustentabilidade, poupança, e cumpri-
mento da regulamentação sobre COV, conti-
nuando a trabalhar sem fazer modificação nas
suas operações.

O prémio da ERA de impressão de
embalagem em rotogravura é uma opor-
tunidade de demonstrar a qualidade des-
ta técnica. O concurso está aberto a
membros e não membros da Era (Euro-
pean Rotogravure Association), de qual-
quer parte do mundo.  Entre as catego-
rias dos prémios encontram-se Embala-
gens Flexíveis, subdivididas em diversos
materiais; Etiquetas, Cartão; Impressão
de segurança e impressão inteligente e
um Prémio à Inovação da evolução técni-

ca e novos campos de aplicação. Estão
também previstos prémios para o melhor
trabalho apresentado por uma empresa
que esteja a entrar a concurso pela pri-
meira vez, e para a melhor utilização de
um fluxo de trabalho baseado em PDF.
Os trabalhos a concurso terão que ter si-
do impressos entre 2010 ou 2011. Os
prémios serão apresentados na Con-
ferência de Embalagens ERA, no Outo-
no, que decorre de 16 a 18 de Novembro
de 2011 em Graz (Áustria).

A FINAT, federação internacional dos
fabricantes de etiquetas-adesivas, anun-
cia os vencedores da última edição dos
prémios de melhores rótulos. A 31ª
edição atraiu um número recorde de tra-
balhos a concurso.  O prémio para melhor
rótulo, e vencedor do grupo de Utilizado-
res de Marketing, foi entregue a Collotype
Label, dos EUA, pelo rótulo "Kenwood Ar-
tist Series".

Foi ainda atribuído um prémio espe-
cial a um rótulo com um design incomum,
que chamou a atenção do júri, pertencen-
te à impressora Marzek Group, da Áus-
tria, que quando se aplica na garrafa, imi-
ta uma serpente enrolada com cabeça e
cauda salientes. 

Este ano também se manteve a

tendência de crescimento do número de
trabalhos a concurso no grupo Marketing
e Utilizadores Finais, com mais de 200 ró-
tulos recebidos. O vencedor do grupo de
Processos de Impressão foi a Pago Inter-
nacional, Suíça, por Just Malve-Mauve
Bath.

No grupo de Aplicações Não Adesi-
vas, o prémio foi para a Stratus Packa-
ging, da França, por uma luva de flexo pa-
ra 'Soupe à l'oignon ". 

Esteve ainda em destaque um dispo-
sitivo que permite a armazenagem de da-
dos vitais de resgate em veículos. Im-
presso por Schreiner Grou, da Alemanha,
mostra como um simples rótulo pode ter
um impacto importante em situações de
emergência.

A Innopack vai colaborar com o fabricante Inglês Sandon Global Engraving, para a distribuição da linha de produ-
tos de Anilox com revestimento cerâmico, em Espanha e Portugal, através dos seus canais de venda. Vencedora do
Prémio de Ouro da EFIA, de Melhor Fornecedor do Ano 2010, a Sandon Global vai assim utilizar a rede comercial e de
serviços da Innopack, como seu agente para o mercado Espanhol e Português.

Os Prémios de Impressão da EFIA, promovidos anualmente Associação Europeia da Indústria Flexográfica, ofere-
cem às empresas participantes a oportunidade de obter o reconhecimento do público e demonstrar o excelente nível
actualmente alcançado pela impressão flexográfica.

Aumento do preço 
de chapas flexográficas 

O ano passado, o custo do fabrico de chapas de im-
pressão flexográfica aumentou significativamente devido à
subida de preços da energia e das matérias-primas. A Ko-
dak anunciou que devido à implementação de aspectos de
eficiência no fabrico, foi conseguindo absorver os custos
adicionais. No entanto, uma vez que os custos continuam
a aumentar, comunicou em Julho, um aumento global dos
preços, até 7%, em todas as chapas flexográficas, em to-
das as regiões do mundo.

Estatísticas sobre rótulos
na Europa

O consumo total de etiquetas em 2010 aumentou
11,4%, relativamente a 2009. Este crescimento deve-
se principalmente aos produtos em rolo. Verificou-se
ainda uma recuperação geral na actividade empresa-
rial, com especial destaque para os países da Europa
Oriental, onde o negócio cresceu 20,6% em 2010, com-
parativamente ao ano anterior.

No primeiro trimestre de 2011, a procura global au-
mentou 3,3%, e entre as regiões que contaram com um
maior crescimento, encontram-se a Europa Oriental
(5,1%), Reino Unido e da Irlanda (4,2%). No entanto, a
confiança dos fornecedores e dos conversores caiu li-
geiramente, comparativamente ao primeiro trimestre de
2010. Na lista das principais preocupações do sector
encontra-se a actual escassez de matérias-primas, o
que provoca grande instabilidade nos preços em toda a
cadeia de abastecimento.

Eliminação de COV para a impressão flexográfica

Innopack colabora com Sandon Global Engraving 

FINAT entrega Label Awards

Embalagens em destaque nos Prémios da ERA 
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A FEIRA QUE TODOS ESPERAVAM.

Salão de tecnologias de gestão e de impressão 
de documentos e equipamentos periféricos

6 e 7 de Março de 2012 - Feria de Madrid

ESTE É O MOMENTO EM QUE NÃO PODE FICAR DE FORA

INFORMAÇÕES E RESERVA DE ESPAÇO:

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

Explorer oferece 100 GPS  
A marca de papéis de escritório Explorer, do grupo

Portucel Soporcel, está a levar a cabo uma promoção
destinada aos consumidores de todo o mundo, e ofe-
rece 100 dispositivos GPS Garmin Dakota 20. Para
participar na promoção, que decorre até Novembro de
2011, basta comprar uma resma de papel Explorer,
aceder ao site  www.explorer-paper.com e inserir o
código que está impresso no verso de cada embala-
gem 

A gama Explorer está disponível em diferentes gra-
magens e apresenta diversas soluções de impressão.

A brancura do papel
Os tons brancos mais quentes convidam à leitura e

são perfeitos para adicionar uma qualidade extra aos
livros e aos trabalhos editoriais; os brancos mais cla-
ros e puros são adequados para se alcançar um ex-
celente contraste cromático em trabalhos de comuni-
cação que procuram criar impacto.  

A pensar nas diferenças dos brancos e tons mar-
fim, a Fedrigoni conta com o mostruário  White &
Ivory. No volume dedicado aos papéis brancos encon-
tra-se os clássicos da Fedrigoni, onde se destaca a
tradicional linha Canova.

Breves

Antalis tem nova sede
� A Antalis Portugal está a funcionar, desde Agosto,
numa nova sede, no Porto. A empresa anunciou que
com este novo espaço pretende prestar um serviço
mais personalizado em termos logísticos e comerciais.
As novas instalações, localizadas na Rua Eng. Ferreira
Dias, reúnem os escritórios e o armazém. A empresa
vai manter a estrutura que tem localizada em Alverca.
Atendimento a Clientes: 220 163 401 

Inapa aumenta preços
� A Inapa Portugal anunciou o aumento dos preços
de vendas dos seus produtos, entre 4% e 8%, para
meados de Setembro. Segundo a distribuidora, "esta
decisão é inevitável devido aos aumentos anunciados
pelos principais fabricantes de papel a nível Europeu
bem como ao aumento dos custos de distribuição, que
tornam insustentável o actual nível dos preços no
mercado Português".

Concurso Internacional de Design
Top Applications Award 2011 
� A nova edição do concurso internacional de design
"Top Applications Award" já se encontra na sétima
edição e é dirigida a editores, designers gráficos,
agências, gráficas e utilizadores finais que apresentem
projectos de grande excelência, desenvolvidos com
papéis Fedrigoni. 
Estes prémios pretendem dar destaque a todos os
protagonistas do processo criativo: o cliente que
encomenda o trabalho, o designer gráfico, o impressor
e o suporte, neste caso os papéis Fedrigoni. 

A Mondi é uma empresa pioneira no desen-
volvimento de papel para a impressão digital e
tem vindo a  apostar em aplicar os conhecimentos
técnicos adquiridos durante mais de 20 anos no
fabrico de papéis digitais.

A empresa lançou, em menos de dois anos,
vários produtos para a área de impressão digital
que ampliam e complementam o seu produto tra-
dicional, Copy Color.

Os novos desenvolvimentos começaram no
Outono de 2010, com o lançamento de DNS Pre-
mium, um papel digital para qualquer aplicação. A
natureza híbrida da gama DNS Premium oferece
também vantagens para o impressor, devido à
sua versatilidade em diversas tecnologias, nome-
adamente impressão em equipamentos de pro-
dução digital, impressoras a laser e jacto de tinta
e copiadoras, sendo também adequado para a
impressão em offset.

Tanto o DNS indigo como o Color Copy indigo
são papéis de qualidade Premium distinguidos
com certificação "3-star" (3 estrelas) por parte da

HP, e foram criados especificamente para a im-
pressão nas máquinas digitais da
HP Indigo. No processo de fa-
brico destes papéis, é
aplicado um compos-
to especial na su-
perfície que garante
uma adesão perfeita
da tinta ElectroInk da HP. 

A certificação "3-star" é a classi-
ficação mais alta possível para utilização em equi-
pamentos digitais HP Indigo. Esta certificação sig-
nifica que se obtém um desempenho óptimo no
comportamento da máquina e na fixação de tinta. 

Os outros papéis digitais da Mondi são Color
Copy (um papel neutro em termos de CO2), NAU-
TILUS SuperWhite, DNS premium, e BIO TOP 3.
Disponíveis em folha ou rolo, foram desenvolvi-
dos para impressão com toner ou a jacto de tinta.
A gama de papéis digitais da Mondi faz parte da
Green Range, uma família de papéis com certifi-
cação FCS, sem cloro e 100% reciclados.

Mondi apresenta um mundo de papéis digitais

Companhia Web site
ANASISCOR. www.anasiscor.pt
ANTALIS PORTUGAL www.antalis.pt
AUTO GRAFICA www.auto-grafica.pt
AZEVEDO & ALBUQUERQUE www.azevedoealbuquerque.com
CANON PORTUGAL www.canon.pt
CARLOS GOMES www.carlosrgomes.com
ELOI FERREIRA www.eloiferreira.pt
EMETRÊS www.emetres.pt
FAMAG www.famag.pt
FEDRIGONI Portugal www.fedrigoni.es
FORMATO LP www.lpereira.pt
FUJIFILM Portugal www.fujifilm.pt
GRAFOPEL www.grafopel.pt
IBEROPRENSA www.iberoprensa.net
IMPRESSIVE WORLD www.impressive-world.pt
INDUQUÍMICA www.induquimica.pt
ISOGRAPH www.isographsl.com
KONICA MINOLTA www.konicaminolta.pt
KYOPRINT www.kyoprint.pt
LACOR www.lacor.com
LUSOROL www.lusorol.pt
MAGCOP www.magcop-porto.pt
MANROLAND IBERICA S. www.manroland.pt
NUNO PEREIRA www.npconsumiveis.webs.com
OKI SYSTEMS IBERICA www.oki.pt
PAPEL DO PRADO www.papeldoprado.com
PORTUCEL SOPORCEL www.portucelsoporcel.com
RHPRO www.rhpro.pt
RICOH PORTUGAL www.ricoh.pt
TORRASPAPEL www.torraspapel.com
XEROX PORTUGAL www.xerox.com

DDiirreeccttóórriioo
A agenda dos seus clientes

de

A melhor agenda gráfica
Não fique de fora!
Marque presença nesta secção:

La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Tlf.: (+34) 91 309 65 20. Fax: (+34) 91 309 65 21.
laprensa@laprensa.com.pt

www.laprensa.com.pt
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          ITGT * PROGRAMAS MASTER Y GRADUADO 

Máster en  
Procesos Gráficos
432 horas // De lunes a jueves // De octubre a junio 
Preimpresión // Impresión // Gestión // Materias primas y acabados
Programa modular // Visitas a empresas destacadas del sector // Proyecto fin de máster

Máster Empresarial  
en Artes Gráficas
180 horas // viernes y sábados // De octubre a junio 
Dirección general // Dirección de producción // Dirección de personal // Dirección comercial // Dirección Financiera // 
Dirección Tecnológica

Máster en Gestión 
Comercial en el Sector Gráfico
170 horas // viernes y sábados // De octubre a junio 
Tecnología del proceso gráfico // Materiales y calidades en la industria gráfica // Marketing estratégico en el sector 
gráfico // Marketing operativo // Dirección comercial // Control de gestión // Atención y servicio al cliente // 
Implantación de la función comercial // Comunicación y psicología aplicada a las ventas

Graduado en Procesos Gráficos
De lunes a jueves, de 9,00  a 14,00 // De octubre a junio 
Básico de artes gráficas // Procesos de preimpresión // Impresión // Tintas y papel // Gestión de calidad // TIC´s // 
Acabados // Prácticas en empresas destacadas del sector

ITGT
C/. Pío Felipe,12 · 28038 Madrid

Teléfono: 91 477 25 00 (ext.108) · Fax: 91 478 27 59
www.itgt.es

Garantiza tu futuro, 
con una formación de calidad

FORNECEDORES

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




