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S
ob o lema "Inovar para Vencer", o en-
contro anual da Apigraf concluiu que é
necessário adoptar novos modelos de
negócio que se enquadrem na realida-

de dos mercados.
A 16ª edição do encontro anual de membros

da Associação Portuguesa das Indústrias Gráfi-
cas teve lugar nas instalações do Laboratório
Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em
Braga, a 14 e 15 de Outubro, e reuniu mais de
150 participantes em representação de 82 em-
presas, numa participação recorde de associa-
dos. 

"Nunca como nesta fase, vivemos com tan-
tas incertezas e com tantas dificuldades. No en-
tanto, não é sobre as dificuldades que neste mo-
mento vos quero falar, mas sim sobre oportuni-
dades", referiu José Augusto Constâncio, presi-
dente da associação, durante a abertura dos tra-
balhos. José Constâncio sublinhou que a indús-
tria gráfica é um sector que contou, nos últimos
anos, com um grande esforço de investimento
em tecnologia. "Chegou a hora da inovação se
alargar a outras áreas das nossas empresas,
como a área comercial, a de marketing, a de ino-
vação e desenvolvimento, prosseguindo fins co-
mo a concentração, ganhar economias de esca-
la e alargamento a novos mercados". 

Segundo referiu o consulto espanhol Ricard
Casals, especializado no sector gráfico, também
presente no encontro, o problema de fundo não
se resume à crise económica, mas sim à neces-
sidade de se mudar o modelo de empresa gráfi-
ca. Casals defende que o empresário gráfico se
deve envolver nos projectos dos seus clientes e
em outras necessidades, não se limitando a ofe-
recer apenas a impressão. O especialista apon-
tou caminhos para a implementação de mu-
danças urgentes e necessárias no modelo de
negócio das empresas. Para tal, considerou es-
sencial a consolidação das estruturas empresa-
riais através da implementação daquilo que de-
signou por "lean printing", a aplicação do mode-
lo de "lean manufacturing" à indústria gráfica,
para enfrentar as dificuldades do mercado e a
influência da Internet e de outras alterações a ní-
vel social e industrial. 

Casals defendeu, no encontro, que se de-
vem cumprir sete objectivos, que passam pela
simplificação da organização, redução dos re-
cursos produtivos, supressão de excessos em ti-

ragens e consumíveis, redução de tempos não
produtivos, redução do pessoal indirecto, profis-
sionais com mais autocontrolo e redução de
chefias intermédias. Referindo-se ao modelo de
negócio com sucesso num futuro próximo, de-
fendeu que é necessária uma mudança para
passar de um enfoque de processo para um en-
foque mais amplo, que integre mercado/produ-
to/serviço em ambiente de comunicação gráfica,
e que as empresas acrescentem valor aos seus
produtos, nomeadamente através da incorpo-
ração de novas soluções, como a realidade au-
mentada, que permite adicionar elementos mul-
timédia ao suporte impresso. O encontro contou
também com a presença de Vítor Sevilhano, es-
pecialista em Gestão Estratégica, Gestão da
Mudança, Liderança e Desenvolvimento Organi-
zativo, da Escola de Gestão do Porto que abor-
dou a questão da estratégia e mudança, defen-
dendo a necessidade de em primeiro lugar se
definir uma estratégia clara e, depois imple-
mentá-la de forma activa. Pedro Cilinio, director
de serviços de gestão de incentivos e créditos
do IAPMEI explicou as soluções de apoio e fi-
nanciamento que existem no âmbito do quadro
comunitário em vigor.

A ética e a responsabilidade social nas em-
presas também formam debatidas com o apoio
do especialista António Almeida Júnior, da As-
sociação Portuguesa de Ética Empresarial.  

O encontro contou ainda com a presença de
Tomaz Morais, ex-seleccionador nacional de râ-
guebi que levou a equipa a alcançar os maiores
sucessos internacionais de sempre do râguebi
português e que abordou o tema da liderança.

O encontro foi mais uma oportunidade para
reunir o sector que vive um período crítico. No
entanto as empresas dos sectores representa-
dos pela associação têm um peso significativo
na economia nacional, estimado em 2% do PIB
nacional.

A Apigraf - Associação Portuguesa das
Indústrias Gráficas, de Comunicação Visual e
Transformadoras do Papel é uma Associação
patronal fundada em 1975 e que representa a
nível nacional mais de 500 empresas destes
sectores.  As indústrias gráficas, de comuni-
cação visual e transformadoras do papel repre-
sentam em Portugal 2% do PIB e, relativamente
a toda a indústria: 6% de todas as empresas, 5%
de todo o emprego e 4% de toda a facturação.

Inovar para vencer

Breves

Custo das tintas aumenta em 2012
� Para  2012 estão previstos aumentos do custo dos
produtos de tinta, e a principal causa está relacionada
com o TiO2. Durante um encontro na conferência anual
da CEPE, em Dublin, os especialistas da indústria
falaram da possível evolução de preços nos EUA da
matéria-prima para tintas.Com a desaceleração da
economia, alguns peritos contavam que os preços
descessem e que aumentasse a sua disponibilidade. No
entanto, os especialistas consideram agora que as
previsões da redução de preços para 2012 foram uma
ilusão. Isto porque, para manter o equilíbrio entre a oferta
e a procura reduziu-se a capacidade de oferta e registou-
se uma recuperação da procura em países emergentes,
nomeadamente nos asiáticos. O segundo factor está
relacionado com o aumento acentuado (mais de 20%) do
preço do mineral de TiO 2 (ilmenita). O fornecimento
destas matérias-primas está a esgotar-se, devido à falta
de investimento para encontrar novas minas de ilmenite.

Comercialização de XMF Print Centre
� Já se encontra disponível no mercado a solução
web2print "XMF Print Centre" da Fujifilm, baseada no
sistema "cloud".
XMF Print Centre é um fornecedor de serviços de
impressão que permite a criação de sites de comércio
electrónico, simples ou mais complexos, que se adaptam
às necessidades de cada cliente, e que suportam uma
grande variedade de arquivos de dados, fixos ou
variáveis. O site na Internet personalizado permite aos
utilizadores incorporar as suas marcas e logos e adaptá-
lo a um objectivo ou cliente concreto. É adequado para
todos os sectores de impressão, desde comercial a
grande formato.

Sistrade nas Jornadas Técnicas
sobre Realidade Aumentada
� A Sistrade vai participar nas Jornadas Técnicas sobre
Realidade Aumentada, Impressão em 3D, que se realiza
a 17 de Novembro, em Madrid, onde vai demonstrar
como obter vantagem competitiva através de ferramentas
de gestão. Neste evento, organizado pela revista "La
Prensa", a Sistrade vai apresentar a sua mais recente
versão do ERP|MIS para a indústria gráfica, Sistrade
Print, demonstrando de que forma pode ser integrada
com um sistema de Realidade Aumentada aplicado à
orçamentação de caixas de cartão. A "La Prensa"
pretende com este evento dar a conhecer as ferramentas
mais recentes aplicadas ao mundo do Packaging,
nomeadamente a Realidade Aumentada, possibilitando a
visualização virtual do trabalho final, a impressão 3D, que
torna real o trabalho até aqui virtual, bem como as
novidades introduzidas na ferramenta de gestão Sistrade
Print. 



C
om 20 anos de existência, a As-
sociação dos Comerciantes de
Equipamentos e Produtos para
as Artes Gráficas (ACEPAG) re-

presenta algumas das maiores empre-
sas fornecedoras da indústria gráfica
nacional. Em entrevista à "La Prensa"
(onde esteve acompanhado por Alfredo
Theodoro, secretário-geral da asso-
ciação), Paulo Almeida Santos, o actual
presidente, e director geral da Stag, afir-
ma que as empresas estão a viver tem-
pos conturbados, com quebras acen-
tuadas nas vendas, e defende que se de-
ve apostar no mercado internacional.

Há 20 anos, o que levou os fornecedo-
res de equipamentos gráficos a criar uma
associação?

A associação foi criada em 1991, por
iniciativa de um grupo de comerciantes do
sector, com o apoio do Dr. Alfredo Theo-
doro, que já tinha sido sócio fundador da
Apigraf. Nessa altura, eram promovidas
em Portugal feiras da indústria gráfica, em
Lisboa e no Porto, mas por vezes deco-
rriam em períodos que não eram do inte-
resse nem dos comerciantes nem dos in-
dustriais. Surgiu a necessidade de que
houvesse uma entidade que regulasse tu-
do isto, em consonância com os interes-
ses dos comerciantes e dos empresários
da indústria gráfica, e pretendeu-se, com
a associação, criar um interlocutor válido,
inclusive para discutir os termos de nego-
ciação e de preços. Nesse mesmo ano,
em 91, houve uma feira no Porto. 

No entanto, ainda assim, surgiram
problemas relacionados com a localização
das feiras?

A ACEPAG organizou com sucesso
feiras internacionais, duas das quais em
Lisboa, uma na antiga FIL e outra no Par-
que das Nações. Como estas duas tive-
ram lugar em Lisboa, a determinada altura
houve uma reacção dos comerciantes do
Porto, que defendiam que se deveria or-
ganizar uma feira em Lisboa e outra no
Porto. Na altura avançámos com um in-
quérito às associadas, no sentido de sa-
ber qual era a preferência. A maioria dos

inquiridos decidiu que deveriam ter lugar
em Lisboa. Na verdade, todas as feiras do
sector que decorrem lá fora, são sempre
feitas no mesmo sítio. Nessa altura houve
uma pequena cisão na associação. Algu-
mas associadas do Porto saíram (algu-
mas das quais acabaram por regressar,
mais tarde). E também entraram outras
novas.

As feiras decorriam de 4 em 4 anos e
após esta cisão ainda houve, em 2001,
uma feira, no Parque das Nações, que co-
rreu muito bem. O que aconteceu, depois,
foi que o sector gráfico começou a ter os
problemas que se foram agravando nos
últimos anos, e chegou-se à conclusão
que fazer uma feira em Portugal naquelas
condições não era opção. Fez-se nova
consulta aos associados que entenderam
que se devia aguardar. Na verdade o sec-
tor gráfico está em crise desde 2000. E
por isso houve também uma alteração nas
condições dos fabricantes. Estar presente

numa feira implica um investimento muito
grande, e como o mercado entrou em cri-
se, tornava-se mais complicado gerar ren-
tabilidade. Por isso decidiu-se aguardar
por uma melhor altura. Tenho esperança
que dentro de três ou quatro anos, se con-
siga realizar uma feira gráfica, eventual-
mente noutros moldes.  

(Alfredo Theodoro: Recordo-me de ir
a feiras de artes gráficas em Portugal,
desde os meus 21 anos. Lembro-me da
inauguração de uma delas, que contou
com a presença do Presidente da Repúbli-
ca, Américo Tomás. Na altura eram orga-
nizadas pela FIL, um dos comissários das
feiras era o Dr. Mário José das Neves, di-
rector do Diário de Lisboa, mas isto já foi
há cerca de 50 anos, o que significa que já
há meio século havia feiras de artes gráfi-
cas.)

A associação surgiu por causa das fei-
ras, mas mesmo com a interrupção dos
certames, acabou por se manter...

A associação mantém-se e conta ac-
tualmente com cerca de 20 associados.
Tínhamos cerca de 40 empresas, e a re-
dução deste número deveu-se sobretudo
a razões económicas. Muitas empresas
abriram falência. Houve ainda fusões e
outras deslocaram-se para outros países.
A própria associação adaptou-se às novas
realidades e teve que se ajustar. Presen-
temente, a associação conta com as
maiores empresas do sector papeleiro,
como a Inapa, a Torraspapel e a Antalis, o
que também lhe confere uma maior visibi-
lidade.

As quotas da associação são eleva-
das?

Não. Temos uma quota anual que tem
a ver com o número de funcionários da
empresa e que varia entre os 300 e os

1400 euros.
(Alfredo Theodoro: E nunca foi au-

mentada. A quota de hoje é a mesma de
há 20 anos.)

Apesar de não termos aumentado a
quota, criámos novos benefícios para os
associados. Promovemos alguns cursos,
seminários e estágios, de diferentes áreas,
nomeadamente para vendedores, chefes
de vendas, administrativos, quadros e ges-
tores, que decorreram tanto em Lisboa co-
mo Porto. Também temos pacotes de se-
guros que permitem às empresas contratar
seguros mais económicos. Criámos ainda
o apoio jurídico, que trata de todos os as-
suntos relacionados com vendas, pagando
o associado apenas as despesas e os cus-
tos judiciais.  

Há muitas empresas a recorrer ao vos-

so apoio jurídico? 
Sim. Infelizmente, a justiça não é céle-

re, e por vezes temos assuntos que se
arrastam no tempo, em quatro ou cinco
anos. Depois quando chegam ao seu tér-
mino e se tenta ir recuperar alguma coisa,
já nada resta. Estes casos estão relaciona-
dos com dívidas de fornecimento.  Há cer-
ca de dois anos houve muita procura des-
te serviço, mas como a actividade também
diminuiu, há menos vendas, e as pessoas
também passaram a ter um maior cuidado
na forma como actuam. 

Esse é um problema do sector… As
vendas são quase nulas?

Neste momento temos vários proble-
mas. Na área dos equipamentos, temos a
banca, que não empresta dinheiro. Qual-
quer industrial das artes gráficas que quei-
ra fazer investimento em equipamentos,
tem uma tremenda dificuldade. Por isso as
empresas que viviam à base da venda de
equipamentos novos estão a atravessar
um momento muito difícil. Depois, a área
dos consumíveis, é uma área muito peri-
gosa, porque temos pagamentos a 90 e a
120 dias. A probabilidade de se criar uma
dívida de consumíveis é muito grande, e
só sabemos que vamos ter problemas ao
fim  de 120 dias, já depois de as matérias-
primas e os consumíveis terem sido trans-
formados. Por isso, neste momento, há
uma grande redução na própria actividade.
São factores que não dependem só de
nós, que são externos às empresas. E de-
pois temos o problema da justiça que, infe-
lizmente, não funciona em Portugal. Quan-
do alguém quer ser ressarcido de alguma
coisa, muito dificilmente o é. 

Com tudo isto, o mercado foi redimen-
sionado, muitas empresas fecharam, ou-
tras poderão fechar brevemente. A forma
como se efectuam as vendas hoje em dia
é muito diferente do que acontecia há al-
guns anos atrás.

Houve uma grande redução na venda
de equipamentos?

Não posso precisar em termos de per-
centagem, mas estou convencido de que
houve uma redução de cerca de 80 por
cento da venda de equipamentos.
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"As quebras de

vendas nos
equipamentos

atingem os
80%"Paulo Almeida Santos

Presidente de ACEPAG - Associação dos Comerciantes de Equipamentos e Produtos para as Artes Gráficas -

"O mercado foi redimensionado, muitas
empresas fecharam, outras poderão fechar
brevemente. E a forma como se efectuam as

vendas, hoje em dia, é muito diferente do que
acontecia há alguns anos atrás"
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da tecnologia, os fabricantes esperavam a
feira para lançar produtos e
equipamentos. Isso agora já não
acontece. Assim que têm o produto
pronto, é imediatamente lançado.

Pensa que o mercado se irá manter
como está nos próximos dois anos?

Penso que ainda irão haver algumas
fusões e aquisições, porque não existe
mercado para tanta empresa. E a nível de
empresas da indústria gráfica vai conti-
nuar a haver uma redução. As coisas nun-
ca mais serão como foram. No entanto, se
não tivermos fé e não acreditarmos que is-
to vai passar, não vamos a lado nenhum.

As dificuldades existem, e são tremendas,
mas se não tentarmos movimentar-nos
para que a situação mude, o que nos res-
ta? Apesar de dependermos de muitos
factores que não controlamos, podemos
acreditar, tentar criar coisas novas, tentar
desbravar novos mercados. Há que acre-
ditar que existe uma luz ao fundo do túnel
e não podemos desistir. Recentemente o
Ministro da Economia veio dizer que a par-
tir de 2012 a situação irá melhorar. Há que
ter mensagens de esperança.

Alfredo Theodoro: É necessário pen-
sar que depois da tempestade vem a bo-
nança.

www.acepag.pt

PESSOAS

Mudanças no conselho de administração da Koenig & Bauer 

Claus Bolza-Schünemann substitui
AGHelge Hansen no cargo de CEO
e Axel Kaufmann foi nomeado vice-
presidente.
Depois da reestruturação levada a
cabo pela Koenig & Bauer AG
(KBA), o presidente e director Helge

Hansen deixou o cargo de CEO por jubilação em finais de Outubro.
O conselho de administração nomeou por unanimidade Claus Bolza-Schünemann como
sucessor de Helge Hansen, vice-presidente com responsabilidade executiva em
engenharia e fabrico de rotativas. Paralelamente a estas mudanças, o conselho anunciou
que Axel CFO Kaufmann passa a assumir as funções de vice-presidente, juntamente
com as competências financeiras.

Markus Rall deixa manroland

Markus Rall, membro do Conselho executivo da
manroland, responsável pelos sectores de sistemas de
impressão e de produção de folha, deixou a empresa em
Outubro deste ano, por motivos de novos desafios
profissionais. As suas funções serão assumidas pelo
conselheiro delegado Gerd Finkbeiner.

Paulo Almeida Santos, acompanhado pelo Dr. Alfredo Theodoro, secretário-geral
da Acepag, que esteve presente na criação da associação.

PORTUGAL

Tel.: 919 339 801

Fax.: 707 500 704

Joao.Ferrao@boettcher-systems.com

Cautchus
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E em relação aos consumíveis?
Os consumíveis vão sendo vendidos,

mas quem está nesta área corre o risco do
incumprimento. Temos casos de empre-
sas que fecharam para férias e que já não
abriram. Temos empresas às quais se fa-
ziam vendas com cheques pré-datados,
que sempre cumpriram e que de repente
deixaram de cumprir. Muitas vezes isso
acontece de um dia para o outro, as pes-
soas tentam aguentar a situação, mas
chegam a uma determinada altura que já
não têm capacidade para o fazer. Por isso
penso que nos próximos 2 a 3 anos as
empresas que subsistirem poderão recu-
perar. No entanto, com as previsões de
crescimento negativo e sem haver in-
jecção de dinheiro na economia não é fá-
cil haver uma rápida recuperação. 

Os empresários gráficos também têm
receio em investir em equipamento, por-
que existe o problema de a oferta ser

maior do que a procura…
Neste momento os equipamentos ins-

talados respondem perfeitamente à procu-
ra. Os equipamentos que se estão a ven-
der melhor, são complementares, como
os de acabamentos e CTP. Há alguns
anos tivemos o "boom" da impressão digi-
tal de grande formato, mas neste momen-
to também essa área está parada, apesar
do surgimento de novos consumíveis, co-
mo as lonas, tecidos, produtos para vi-
dros, mas realmente está tudo muito para-
do.

Qual é o estado de espírito dos forne-
cedores neste momento?

Falo por mim e penso que interpreto o
sentido dos outros associados, estamos
cientes do momento difícil que atravessa-
mos… mas também temos uma vontade
muito grande de manter as coisas a fun-
cionar e de vencer. Desde 2000 que o
sector gráfico está a viver uma crise que
se tem vindo a agravar. Assisti a várias cri-
ses neste sector, mas como esta, nunca
existiu. É muito profunda e abala as pró-
prias estruturas, e por isso temos que ter

cuidados redobrados, embora haja muitos
factores que não controlamos. 

Esta crise também não será maior
porque o mercado é diferente do que era
há uns anos, com uma oferta muito supe-
rior?

Há alguns anos, houve uma grande
expansão no sector. Entretanto, o merca-
do diminuiu, mas a base instalada
mantém-se e, por isso, quem vende está a
obter margens muito mais pequenas. Por
outro lado, também corre riscos maiores,
porque a taxa de incumprimento dos pa-
gamentos é muito grande.

Até 2004 era fácil comprar equipa-
mentos. A banca emprestava dinheiro.
Neste momento não empresta, e quando
o faz é com garantias reais ou com um
spread tão alto que a margem de negócio
da empresa não permite pagar essa mar-
gem imposta pelos bancos. Na verdade,
os bancos deixaram de ter a função para o

qual foram criados, que era emprestar din-
heiro, e tornaram-se cobradores. Este é,
portanto, um período de expectativa e
acaba por ser transversal a todos os ou-
tros países.

Enfrentamos ainda outros problemas,
como a lei laboral que impede que as em-
presas consigam responder em tempo útil
às alterações do mercado. Está-se a fazer
um esforço para mudar, mas não é sufi-
ciente, porque as empresas precisam de
actuar em tempo útil. Mais vale criar-se o
desemprego imediato de 10 pessoas do
que a lenta agonia da empresa e o poste-
rior desemprego de 20. 

Apesar de tudo, quem conseguir so-
breviver nestes próximos dois anos, acre-
dito que tenha um futuro risonho.

Investir nos mercados internacionais
pode ser uma solução?

O mercado português é pequeno e
está estagnado, e penso que uma das so-
luções que pode contribuir para o sucesso
das empresas portuguesas é procurar o
mercado internacional. Há empresas que
estão a investir em Angola, Cabo Verde e

Moçambique e que, por isso, conseguem
manter uma situação equilibrada. Mesmo
algumas grandes empresas, se não fos-
sem os mercados africanos, estariam com
sérios problemas. Estes mercados estão a
crescer e precisam de muito apoio técni-
co, permitindo abrir um vasto leque de
oportunidades às empresas portuguesas.
No entanto, não é fácil estar presente nes-
ses países porque não existe apoio da
parte das entidades oficiais no tocante aos
procedimentos a adoptar. Existe uma es-
trutura oficial para apoiar, mas não funcio-
na, no sentido de dar a conhecer a uma
empresa quais são os passos que deve
seguir para poder exportar e ir para outros
mercados. Muitas empresas investem lá
fora porque já possuem contactos e con-
hecimentos nesses países. No entanto, há
também casos de insucesso, na medida
em que houve empresas que iniciaram a
sua actividade sem terem previamente fei-
to um estudo adequado sobre esses mer-

cados. Por isso devem ter muito cuidado
nesse passo. Na associação temos um
espírito muito aberto e de cooperação en-
tre os associados e, quando necessário,
trocamos informações entre nós sobre es-
ta questão. 

Apesar de serem concorrentes?
Felizmente, a ideia das pessoas es-

conderem informação e pôr tudo numa
caixinha fechada é antiga e está a ser ul-
trapassada. Os empresários começaram
a perceber que as parcerias enriquecem
toda a gente e que todos temos a ganhar
com a troca de informação. As pessoas
que estão à frente das empresas já têm
outra mentalidade. E o facto de andar a
esconder não faz sentido, hoje em dia há
muitas formas de obter informação.

Qual a vossa opinião sobre a actual
indústria gráfica portuguesa? 

Existe uma oferta muito grande, os
equipamentos estão muito automatizados
e produzem 10 a 15 vezes mais do que os
antigos, por metade do preço. Uma das
razões que levou os empresários gráficos

a investir em equipamentos modernos não
era propriamente para conquistar mais
trabalho, mas porque conseguiam produ-
zir a custos mais baixos. Com os novos
equipamentos basta utilizar um operador,
enquanto que com os antigos seriam ne-
cessários dois ou três. Em relação aos
empresários gráficos há gente nova, mui-
to capaz, que percebe os momentos ac-
tuais e que, por isso, reage à altura da si-
tuação. As empresas hoje em dia estão
mais preparadas para estas dificuldades
do mercado.

Mas muitas empresas gráficas estão a
fechar…

No início dos anos 80 houve um "bo-
om" de empresas gráficas, era fácil com-
prar equipamento. Isso desregulou o mer-
cado e quando o cenário muda, há um
ajuste, é a lei natural.  Aqueles que conse-
guirem ajustar-se mais depressa e mel-
hor, sobrevivem, e aqueles que não con-
seguirem vão ter que procurar outra es-
tratégia, nomeadamente parcerias ou
fusões, sob a pena de fechar. O mercado
é mais pequeno e há que criar sinergias. 

Mesmo alguns fabricantes internacio-
nais apostaram nas fusões…

Há uma reformulação normal do mer-
cado por razões que se prendem com as
condições económicas que vivemos e por-
que existem novas ofertas no mercado,
nomeadamente a nível de tecnologias e
de formas de fazer negócio. 

E também temos a Índia e a China
que já vão construindo equipamentos com
alguma qualidade…

Houve uma deslocalização de várias
fabricantes europeias para a China, que já
começa a ter o know how, e esses países
também começam a oferecer produtos e
equipamentos nesta área. Mas o el doura-
do também vai acabar. As pessoas aca-
bam por querer outras condições e a mão-
de-obra deixará de ser tão barata...

Por outro lado, as máquinas chinesas
ainda não têm a qualidade das japonesas,
americanas, ou europeias, que possuem
um maior ascendente tecnológico. No en-
tanto, o mercado é muito vasto, e todos os
equipamentos, independentemente da
sua origem, têm o seu espaço. 

A drupa será indicadora do actual es-
tado do mercado?

Acredito que as pessoas vão
continuar a visitar a feira para conhecer as
tendências. Antigamente iam à feira para
fazer negócio, para vender ou comprar.
Agora é para reatar contactos e conhecer
as tendências. Acredito que a drupa vai
manter a sua dimensão.

Há uns anos era o marco da inovação e  

"Estamos cientes das dificuldades que
atravessamos, mas também temos uma

vontade muito grande de manter as coisas
a funcionar e de vencer. Apesar de tudo,

quem conseguir sobreviver nestes próximos
dois anos, acredito que tenha 

um futuro risonho."
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A bizhub PRO C6000 é uma
impressora de produção, dirigida
a CRDs, fornecedores, escritó-
rios com alto volume de im-
pressão e profissionais de agên-
cias de publicidade. Este siste-
ma oferece uma resolução de
1.200x1.200 dpi com cores de 8
bits e permite a impressão de 60
páginas por minuto.

Océ aumenta a gama JetStream 
A Océ aumentou a sua gama JetStream com o modelo Océ JetStream 1400 e a Océ JetS-

tream 3000.
A Océ JetStream 1400 torna-se, assim, o modelo de alta velocidade desta série compacta:

fornece largura total e capacidade de imprimir frente e verso a uma velocidade de 100m/min pa-
ra uma produção de 1350 imagens em A4 (1428 formatos carta/min.) 

A Océ JetStream 3000 é o modelo superior da série de produtos duais, com uma velocida-
de de impressão de 200 m/min, o que representa 2700 imagens A4 (2856 formatos carta/min).

Segundo um estudo recente da SpencerLab
Digital Color Laboratory, o sistema de im-
pressão digital a cores KODAK NEXPRESS
SX3300 atingiu a maior pontuação geral em ter-
mos de qualidade de impressão. A SpencerLab
vai publicar um Livro Branco, com a metodolo-
gia, amostras de imagens, resultados das me-

dições e todos os detalhes do estudo.
Os outros equipamentos testados no estudo

foram o sistema de impressão digital HP Indigo
7500, o sistema Xerox iGen4 e o sistema Xerox
Color 1000. O estudo analisou impressões com
brilho e mates, produzidas nas instalações dos
diferentes fabricantes.

Breves

Série C751 da Ricoh obtém
Fogra Validation Printing 
� A RICOH Pro C651EX, a Pro C751EX e a Pro C751
obtiveram a certificação da Fogra pelo cumprimento da
norma de qualidade ISO / DIS 12647-8, utilizando o
servidor de impressão Flery E 41A, e com impressão em
papel Oris Pearl e Tecco Lasee MP 140. Esta estrita
certificação da Froga inclui as provas de cor de substrato
e brilho, a permanência e solidez da luz, a repetibilidade a
curto e longo prazo, e a resistência à fricção.
A qualidade da imagem é obtida através da tecnologia
laser VCSEL (Vertical Cavity Emitting Laser Surface).
Oferece uma resolução de 4800 dpi, através da
monitorização da expansão e contracção do papel
durante o aquecimento e arrefecimento.

Servidores de cor CREO IC-307
para Konica Minolta
� A Kodak revelou a versão mais recente dos seus
servidores de Color CREO IC-307, uma consola de
controlo digital criada de forma exclusiva para optimizar o
rendimento da estrela de impressão digital a cores da
Konica Minolta, a BIZHUM C8000. O IC-307 será também
compatível com os sistemas de impressão Konica Minolta
BIZHUB C7000/C7000P/C6000. O controlador de
impressão IC-307 suporta o Adobe PDF Print Engine 2.

Xerox apresenta soluções de cor
� A Xerox lançou novos equipamentos e desenvolveu
outros já existentes com novas soluções de cor dotadas
de avançadas ferramentas de gestão de cor e soluções
de acabamento.
A impressora digital a cores Xerox 770 pretende ajudar as
gráficas a aumentar o seu volume de impressão mensal
com novas oportunidades de negócio nos sectores de
fotografia, publicidade e marketing, entre outros e conta
com uma nova versão, o sistema Xerox 770i que vem
actualizar o software e as funcionalidades do
equipamento.

Konica lança novo Driver
universal 
� A Konica Minolta apresentou o seu novo driver de
impressão universal (UPD), válido para todas as
máquinas da marca, bem como todos os equipamentos
que suportam PCL6 ou PostScript.
Uma das características mais importantes deste novo
driver da Konica Minolta é o seu filtro específico de
pesquisa.

Impressão apta para alimentos
A TÜV Rheinland certificou os sistemas digitais da Koni-

ca Minolta que utilizam os toners Simitri HD e HD +. No
total, cinco séries PRESS e PRO passaram os testes de
TÜV Rheinland LGA Products GmbH de Colonia e fo-
ram certificadas devido à sua conformidade com o
catálogo de critérios internacionais para a impressão
de papel que entra em contacto com os alimentos.
Desta forma, as impressões em papel especial, reali-

zadas com as bizhub PRESS C6000, PRESS
C7000/P, PRESS C8000 e com as bizhub PRO C6000

e PRO C7000 podem entrar em contacto com alimentos
de forma segura.

SpencerLab apresenta estudo de qualidade
de imagem em impressão

bizhub PRO C6000 eleita Impressora do Ano
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No início de 2011, a empresa "Tintas Martínez Ayala"
e o Instituto de Óptica, Cor e Imagem (AIDO) assinaram
um acordo que prevê a colaboração nas áreas formativa,
científica e técnica, bem como a participação em projectos
conjuntos, tanto de âmbito nacional como internacional,
com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento e
progresso do sector das artes gráficas. No seguimento
deste acordo, já se iniciou a realização de vários projectos
de investigação, e de outras vertentes, dirigidos a substi-
tuir produtos por outros que respeitem o meio-ambiente,
com a intenção de que as empresas se vão adaptando às
directivas e recomendações da União Europeia sobre es-
ta matéria. Por isso, a fabricante e exportadora de produ-
tos gráficos "Tinta Martínez Ayala" quis dar mais um pas-
so, promovendo uma campanha com o objectivo de infor-
mar as empresas sobre a norma ISO 12647.

Imprimir conforme os critérios da norma ISO 12647
permite, através da mesma linguagem, assegurar uma
impressão de qualidade. Os parâmetros da norma ofere-

cem previsibilidade da cor e permitem que a qualidade
se repita, o que resulta numa significativa melhoria dos
processos, bem como na qualidade da impressão final.

A "Tintas Martínez Ayala", em conjunto com a AIDO,
colocou à disposição das gráficas, de forma gratuita, a
possibilidade de fazerem um teste de impressão e enviá-
lo à "Tintas Martínez Ayala" e, num breve espaço de
tempo, receber um relatório do Instituto de Óptica, Cor e
Imagem (AIDO), indicando os parâmetros com que tra-
balham e como adaptá-los à norma ISO, com as corres-
pondentes recomendações, caso seja necessário.

Para a realização desta campanha, estão a ser pre-
parados três tipos de teste para os diferentes formatos
(70 x 100, 45 x 64  e 50 x 35). 

Esta acção decorre no último trimestre de 2011, com
a intenção de que a maior parte das gráficas do sector
se adaptem à referida norma e assim todos possam fa-
lar a mesma linguagem, que permita oferecer uma re-
ferência e garantia de trabalho com qualidade.

A
Print Power
Portugal deba-
teu "o valor da

comunicação em pa-
pel", num seminário
que teve lugar no
Centro Cultural de
Belém, em Lisboa, a
25 de Outubro.

Print Power é
uma iniciativa que
reúne entidades de
12 países europeus
ligadas à indústria da
comunicação em papel, desde o fabrico e distri-
buição de papel até à distribuição postal e que
pretende promover a eficácia e a sustentabilida-
de dos meios impressos. O seminário trouxe a
Lisboa dois directores europeus da iniciativa
Print Power, que se juntaram a especialistas na-
cionais das áreas do ambiente, da floresta, da
economia, da educação, da comunicação e
marketing, para debater temas relacionados
com a eficácia e sustentabilidade da comuni-
cação em papel e que pretenderam contribuir
para clarificar vários mitos existentes sobre esta
questão. 

A Print Power é um projecto pan-europeu,
apoiado por empresas representativas de toda a
cadeia de valor da impressão que procura forta-
lecer a posição do meio impresso no mundo
multimédia, demonstrando que é um suporte efi-
caz e sustentável e uma ferramenta altamente
eficaz de marketing. Conta com uma organi-
zação central e um grupo de trabalho em Bruxe-
las, que define a estratégia e os conteúdos glo-
bais, e com organizações nacionais, encarre-
gues de desenvolver a campanha em cada um
dos países europeus participantes. A Print Po-
wer Portugal conta como entidades aderentes a
ACEPAG, a APEL, a APIGRAF, a AP Imprensa,
a CELPA e os CTT. 

Esta iniciativa já lançou duas campanhas em

Portugal, a Print
Power que tem
como objectivo
sensibilizar espe-
cialistas da co-
municação para
a eficácia do uso
do papel como
suporte de comu-
nicação e a Two
Sides, que pre-
tende informar a
opinião pública
sobre a sustenta-

bilidade da comunicação em papel.
Iniciada em 2010 em Itália e Bélgica, a cam-

panha Print Power pretende mostrar que o papel
provém de fontes sustentáveis e denuncia que
os meios digitais também deixam a pegada de
carbono, defendendo que a indústria papeleira é
uma das mais reguladas da Europa, garantindo
que o papel provém de fontes florestais sus-
tentáveis. 

A campanha pretende ainda revelar as dife-
renças no consumo de energia. A quantidade
média que uma fábrica de papel necessita para
produzir 200 kg - equivale aproximadamente ao
utilizado todos os anos por uma pessoa - conso-
me 500 kwh, valor que corresponde à mesma
quantidade que se utiliza para alimentar um
computador durante um mês. 

A campanha destaca ainda as vantagens da
reciclagem de papel. Com o desenvolvimento
das novas tecnologias surgem teorias que de-
fendem que o papel já não é indispensável para
o desenvolvimento da comunicação multimédia,
o que tem levado a uma queda na produção de
papel. 

A Campanha Print Power pretende dar res-
posta, e aumentar a percentagem de investi-
mento em estratégias de marketing e comuni-
cação no meio impresso, demonstrando a sua
eficácia e rentabilidade.

Breves

Tecnologia de dispersão de
pequenas partículas

� Brillia HD PRO-T3 é uma nova
chapa dotada de tecnologia
"dispersão de pequenas partículas"
(FPD) que optimiza o seu
comportamento na máquina. A
chapa não necessita de
processamento e ao não requerer

processadora, produtos químicos e água, pode ser
enviada directamente do CTP para a máquina de
impressão. Permite ainda uma resolução de 1-99% e
trama estocástica de 20µm e incorpora três tecnologias:
tecnologia Multigrão (MGV), capa múltipla de emulsão e
tecnologia FPD (dispersão de pequenas partículas).

Segundo Diálogo Internacional
sobre o Meio Ambiente
� A Heidelberg foi a anfitriã do Diálogo Internacional

sobre o Meio Ambiente, na Print
Media Academy, onde se
celebrou a segunda edição do
prémio Heidelberg ECO Printing
Award. Entre os convidados
constavam os vencedores dos

prémios e as gráficas nomeadas. Os trabalhos
apresentados a concurso mostraram uma clara tendência
para a integração plena da gestão sustentável, bem como
o compromisso das gráficas com a gestão ambiental, que
cada vez adquire maior relevo na sociedade e nas
empresas.

Enfocus PitStop Connect 10
� PitStop Connect 10 é a nova versão do sistema de

entrega de arquivos que a Enfocus lançou no
mercado o ano passado. Permite aos
receptores dos documentos gerar
"conectores" (pequenas aplicações de
desktop) que podem ser enviados aos
clientes ou ao pessoal para que com um
único clique possam verificar e enviar
automaticamente os arquivos a um servidor

FTP ou SFTP, ou transferi-los directamente para um fluxo
de trabalho Enfocus Switch.

Empresas vão investir em
software de gestão em 2012
� A Openbravo, empresa de ERP, divulgou  o resultado
do seu inquérito sobre Prioridades Tecnológicas 2012,
promovida junto de empresas de 68 países, com vista a
conhecer as suas principais necessidades de soluções e
qual a sua opinião sobre as tendências do sector. Na lista
de conclusões mais destacadas encontra-se a
importância do ERP, soluções de mobilidade e o papel do
clouding computing. À questão "Em que vai investir
prioritariamente no próximo ano?", a principal opção foi o
ERP, escolhida por 41,5% dos inquiridos. 

Lisboa recebeu o poder da Impressão

Tintas Martínez Ayala e AIDO facilitam a certificação ISO12647
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A segunda edição dos prémios Inca
Digital Excellence Awards (IDEAS 2012)
tem por objectivo distinguir a criativida-
de e o talento dos clientes de todo o
mundo da Inca.

Os Prémios IDEAS pretendem desta-
car o poder da impressão digital e mos-
trar os resultados que se podem obter
com a tecnologia a jacto de tinta UV da
Inca. Após o sucesso da primeira edição

do IDEAS, a Inca aumentou, este ano, o
número de categorias dos prémios.

O júri vai premiar os trabalhos que
combinam qualidade, inovação e criati-
vidade em seis diferentes categorias:
gráficos para expositores, pontos de
venda em 3D, interiores de lojas, deco-
ração e mobiliário, decoração de produ-
tos e, pela primeira vez, displays inte-
ractivos.

Sistema Océ ColorWave
300 tem segunda edição

A Océ apresentou a segunda edição do sistema
multifuncional Océ ColorWave 300 para impressão,
cópia e digitalização de documentos de grande for-
mato a preto e branco e a cores. A Océ lançou em
2010 a impressora Océ ColorWave 300, um sistema
de grande formato para a impressão, cópia e digitali-
zação de documentos técnicos.

Prémios IDEAS convidam a causar impressão

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

LLaa  PPrreennssaa

técnica

10

Kodak

MarketMover
Soluções Business Advantage

AMEAÇAS

O
s fornecedores de ser-
viços são um alvo atra-
ente. Entre os seus
clientes podem estar or-

ganismos públicos, instituições fi-
nanceiras, empresas de cartões
de crédito e outro tipo de organi-
zações com dados sensíveis que
poderiam ser utilizados em frau-
des, usurpação de identidade ou
espionagem da concorrência. 

A primeira e principal ameaça é
electrónica. Os métodos para a
apropriação indevida de infor-
mação armazenada electronica-
mente têm evoluído em sintonia
com os meios de comunicação.
Os hackers podem aceder à infor-
mação através dos portais na In-
ternet, utilizando vírus ou worms
que permitem o acesso aos seus
equipamentos. Também utilizam o
phishing para obter passwords ou
simplesmente entram por pontos
menos seguros como conexões
sem fios, portas ou switches.

Outro aspecto menos referido
na questão da segurança de da-
dos é o risco físico, que acaba por
ser um perigo igualmente impor-
tante. Os erros cometidos pelos
funcionários (deixar informação e
dispositivos desacompanhados,
eliminar dados incorrectamente e
permitir o acesso a zonas protegi-
das), têm a sua importância, mas
os próprios funcionários são uma
preocupação acrescida. Cerca de
52% dos entrevistados numa pes-
quisa realizada pela Information-
Week afirmam estar mais preocu-
pados com as fugas internas de
dados do que com as ameaças ex-
ternas.* Por isso, é importante que
as organizações tenham um pro-

grama eficaz da gestão do ciclo de
vida do trabalho e utilizem ferra-
mentas de protecção de dados pa-
ra proteger eficazmente toda a in-
formação sensível.

PROTECÇÃO NA TRANSFERÊNCIA

DE DADOS

A transferência de dados - a
troca de grandes volumes de da-
dos com os clientes - faz parte da
actividade de qualquer fornecedor
de serviços. No entanto, este pro-
cesso é especialmente vulnerável
aos problemas de segurança dado
que, na sua essência, esta infor-
mação viaja por um meio aberto.
Embora não seja panaceia para
este problema, a encriptação for-
mal é a melhor protecção. Assegu-
rar-se de que todas as transferên-
cias são encriptadas, deve ser o
protocolo standard. Todos os seus
clientes e fornecedores importan-
tes devem utilizar software de en-
criptação de dados, que protege
não só a privacidade e a confiden-
cialidade, como permite o cumpri-
mento de normas como a UNE-
ISO/IEC  27002:2005. 

Ao lidar com os dados dos seus
clientes, assegure-se de que es-
tarão protegidos durante todo o
seu ciclo de vida.

PROTECÇÃO DA ARMAZENAGEM DE

DADOS

Com a informação na sua pos-
se, continuam a existir vários pon-
tos vulneráveis, como os ambien-
tes de desenvolvimento e pesqui-
sa, testes e preparação, bem co-
mo os equipamentos com cabos e
outras portas e switches. O próprio
servidor onde tem os dados arma-
zenados pode ser objecto de ata-
ques.

GESTÃO DE PESSOAL

As políticas de selecção de

pessoal devem incluir uma investi-
gação adequada dos funcionários
que tenham acesso a informação
confidencial, incluindo um controlo
de creditação e de trajectória. De-
ve ainda possuir um compromisso
jurídico da parte destes funcioná-
rios, e garantir que não existem
conflitos pessoais e profissionais
entre a pessoa e o cargo.

RESTRIÇÃO DE ACESSO

Muito poucas pessoas devem
ter acesso aos dados. Estes de-
vem ser utilizados apenas por es-
pecialistas de dados. Se qualquer
outra pessoa solicitar o seu aces-
so, os motivos devem ser funda-
mentais para o negócio, ou a res-
posta deverá ser sempre negativa.
E quanto à segurança física, dis-
ponha de vários pontos de acesso
com cartão, câmaras e sensores
de movimento, onde se armaze-
nam os dados. Proíba a utilização
de unidades USB, iPods e outros
dispositivos de dados nas es-
tações de trabalho e nos servido-
res utilizados para tratar e proces-
sar os dados. Se for possível, de-
sactive as portas USB e as
funções de impressão.  

Também é aconselhável criar
uma pista de auditoria para contro-
lar as pessoas que manipulam os
dados e traçar o acesso de um
ponto a outro: quem teve acesso
aos dados, quando e a partir de
onde.

UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS

A estrutura de software e hard-
ware deve: cumprir as normas
chave de segurança; garantir que
os dados enviados entre os pro-
cessos estejam protegidos; ser fa-
cilmente manipulável pelas suas
equipas de desenvolvimento e
produção; e ainda assim realizar
tarefas como importação de da-

dos, armazenamento, higiene,
processamento, análise, classifi-
cação, criação de PURL, correio
electrónico e impressão.

Devem ser utilizadas firewalls
para impedir o acesso de utilizado-
res da Internet não autorizados na
rede, especialmente na intranet.
Todas as mensagens que entram
e saem da intranet passam pelo fi-
rewall, que inspecciona cada men-
sagem e bloqueia as pessoas que
não cumpram os critérios de segu-
rança especificados.

NA PRODUÇÃO DE IMPRESSÃO

Também é importante compre-
ender as suas responsabilidades
relativamente à produção. Se está
a utilizar dados para gerar im-
pressão de dados variáveis, todo o
fluxo de trabalho electrónico ne-
cessita de estar protegido. O plano
de trabalho deve também ser co-
rrectamente administrado: o pes-
soal da produção necessita de es-
tar informado de que se encontra a
trabalhar com material protegido e
assim que o material impresso es-
tiver terminado, deve ser embrul-
hado, etiquetado e guardado. 

Os funcionários que trabalhem
com este material devem ser sub-
metidos a um compromisso jurídi-
co. Os resíduos do trabalho de-
vem ser adequadamente elimina-
dos.
NA PRODUÇÃO WEB

Os PURL (ou páginas web
pessoais) são ferramentas utiliza-
das para capturar respostas de
campanhas de correio ou correio
electrónico. Diversos estudos re-
velam que o uso de PURL com
mensagens relevantes aumenta
grandemente as taxas de respos-
ta. No entanto, estes websites po-
dem ser alvo de engenharia inver-
sa. 

Ao instalar um firewall ou um
servidor proxy, uma das tarefas
mais importantes passa por blo-
quear as portas de saída ou en-
trada indesejáveis e apenas per-
mitir acesso a quem necessita.
Para uma segurança adequada,
as instalações de alojamento de-
vem contar com múltiplas cama-
das de firewall, detecção de intru-
sos e sistemas de monitorização
para prevenir acessos não autori-
zados.

Segurança de dados: o que precisa saber
A gestão de dados pressupõe a manipulação de

informação confidencial e valiosa, confiada pelos
clientes. Se esta informação se tornar acidentalmen-
te pública, por falhas internas e externas de segu-
rança, as consequências podem ser altamente pre-
judiciais, tanto para os seus clientes como para a
empresa. Neste caso, poderia ter que enfrentar pedi-
dos que rescisão de contrato, ou simplesmente per-
der clientes valiosos.

Ao trabalhar com os dados dos seus clientes,
deve assegurar a protecção dos mesmos, ao longo
de todo o seu ciclo de vida. É fundamental que con-
sidere todos os aspectos, desde a recolha e trans-
ferência de dados, até à selecção dos servidores, e
a forma como os dados são armazenados, consulta-
dos e utilizados. Assegure-se de que está a par de
todos os riscos possíveis e que todas as possibili-
dades foram analisadas.



A
arte de imprimir evoluiu
significativamente nos últi-
mos anos e, hoje em dia,
imprimir é muito mais do

que colocar tinta no papel. Os ma-
teriais impressos, por exemplo, têm
diversas aplicações, seja em pro-
dutos que chamam a atenção do
consumidor, devido à rotulagem,
ou em soluções que produzem "co-
rreio dinâmico" personalizado e de
grande qualidade para os seus
clientes.

Dependendo da aplicação, tor-
nou-se necessário atribuir novas
qualidades ao material impresso -
sempre com a salvaguarda de que
pode ser lido - e é conferida cada
vez mais importância a esses no-
vos atributos. Nos sectores da eti-
quetagem e da embalagem, por
exemplo, a resistência à luz e a
conservação dos alimentos são as-
pectos fundamentais; além disso,
podem ser adicionados elementos
de marcação visível e invisível du-
rante a impressão, como medida
de protecção da marca ou para
melhor controlo dos processos.
Nos centros de impressão de docu-
mentos de todo o mundo, a veloci-
dade e a capacidade de impressão
de dados variáveis estão  na ordem
do dia. As diferenças entre as ne-
cessidades de cada segmento do
mercado levaram a Xeikon a de-
senvolver soluções e impressão di-
gital específicas para cada caso. E
o elemento básico destas soluções
é o tóner, um produto fundamental
para garantir uma melhor im-
pressão digital.

O ano de 2006 marcou um pon-
to de viragem para a Xeikon, ao tor-
nar-se a primeira empresa que
criou um tóner produzido com resi-
na de poliéster cujas partículas tin-
ham a forma modificada. Um
avanço que estabeleceu, no sector,
um padrão de qualidade de ima-
gem, de rendimento e de respeito
pelo meio-ambiente.

Este tóner, denominado de FA
(Form Adapted), também permite
gastar muito menos consumível e
alarga a vida útil das peças e do re-
velador.

Nos anos seguintes, o departa-
mento de L+D continuou a desen-
volver e melhorar a tecnologia do

tóner FA. Mediante uma mudança
na maneira de produzir o tóner - as
partículas passaram a ter uma es-
trutura de tipo "core-shell" - conjun-
tamente com as técnicas compro-
vadas de adaptação de forma do
tóner FA, desenvolveu-se o tóner
quadruplo adaptado (QA). Este
produto de nova geração conta
com todas as vantagens do tóner
FA e acrescenta melhorias em qua-
tro aspectos: rendimento, cor, con-
servação dos alimentos e ecologia.

A Xeikon adaptou estes
avanços para desenvolver dois ti-
pos de tóner com o objectivo de
responder às necessidades dos di-
ferentes sectores. Criou, desta for-
ma, o tóner QA-I para o mercado
de etiquetagem e embalagem, e o
tóner QA-P para o mercado de im-
pressão de documentos.

TÓNER ESPECIAL PARA O MERCADO
DA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

Este sector inclui a impressão
de documentos transaccionais e de
transpromocionais, bem como a
produção de livros, periódicos e ou-
tros documentos de maior volume.
Em todas estas aplicações, o crité-
rio número um continua a ser a
qualidade da impressão. A nitidez
da imagem e a uniformidade e a ri-
queza da cor são qualidades funda-
mentais exigidas pelos impresso-

res. No âmbito da impressão tran-
saccional, que representa um volu-
me de mais de 200.000 milhões de
impressões por ano, a produtivida-
de é o primeiro critério. Neste seg-
mento de mercado, que cobre a im-
pressão de extractos bancários,
facturas, recibos de seguros, folhas
de salários, programas de fideli-
zação de clientes e correio directo,
torna-se fundamental ter capacida-
de para imprimir um fluxo inter-
minável de dados variáveis.

A chave do sucesso tem sido a
utilização de tecnologia de imagem
electrofotográfica com matrizes de
diodos emissores de luz (LED). Pa-
ra a empresa, esta tecnologia de
toner seco, utilizada em todas as
impressoras Xeikon, tem sido parte
integrante do processo de im-
pressão. 

O novo tóner QA-Productivity
(QA-P), desenvolvido especifica-
mente para a impressão de docu-
mentos, traz melhorias significati-
vas em termos de cor e de veloci-
dade, aspectos decisivos neste
segmento de mercado.

Quando combinado com a Xei-
kon 8000, o novo sistema de resina
da QA-P consegue que as tempe-
raturas de fusão sejam mais bai-
xas, o que permite que a impresso-
ra alcance velocidades até 260
ppm em suportes com uma grama-

gem igual ou inferior a 80 g/m2.
O tóner QA-P também foi opti-

mizado para satisfazer a necessi-
dade de uma maior gama de cores.
Graças ao tóner QA-P, os impres-
sores podem obter mais 15% de
cores com uma densidade óptica
de 1.4 (amarelo, ciano e magenta)
e de 1,8 (preto), comparativamente
ao tóner PA, o produto anterior da
Xeikon. Com a ampliação da gama
cromática, a cor possui uma pro-
fundidade extraordinária e as ima-
gens são ricas e vivas em cada
uma das impressões. Além disso,
ao aperfeiçoar o sistema de resina
do tóner, a aderência e o controlo
do brilho também melhoraram con-
sideravelmente.

O QA-P é uma tecnologia de tó-
ner seco. Além de permitir aos im-
pressores trabalhar com quase
qualquer tipo de material (não pre-
cisa penetrar na fibra do material) e
produzir tiragens de grande veloci-
dade (não é necessário esperar
que seque), o tóner seco respeita o
meio-ambiente.

Uma vez que não se utilizam
dissolventes nem produtos de lim-
peza durante a produção do tóner,
nem nas instalações do cliente, não
se geram emissões de compostos
orgânicos voláteis (COV). Esta
vantagem permite um ambiente de
trabalho mais saudável para os
operários e ajuda a reduzir o efeito
estufa. 

Como se não bastassem todas
estas vantagens, a tecnologia de
tóner seco da QA-P é 100% com-
patível com os processos actuais
de destintagem e de reciclagem.
Além disso, o novo tóner apresenta
um sistema de resina de poliéster
com um catalisador ecológico que
não contém compostos organo-
estânicos.

QA-I QA-P

Rendimento Melhor rendimento Maior velocidade
da impressão (260 ppm)
Cor Melhor gama cromática Melhor resistência à luz
Conservação Cumpre os requisitos Cumpre os requisitos 
de alimentos da FDA relativamente da  FDA relativamente a  

a contacto directo e indirecto contacto indirecto
com os alimentos com os alimentos

Meio-ambiente Menos resíduos; Novo portador e resina
Nova resina com 
catalisador ecológico

Impressão digital
O segredo está no tóner
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A Inca Digital duplicou o volume
de produção da sua gama Onset, na
fábrica situada na cidade britânica
de Cambridge, para responder ao
aumento da procura desta linha de
impressoras digitais de mesa, a jac-
to de tinta UV e de grande formato.
O volume de encomendas de im-

pressoras Onset cresceu considera-
velmente durante o ano passado na
Europa e na América.

A Fujifilm distribui as impresso-
ras da Inca em todo o mundo e for-
nece as tintas Uvijet. A impressora
Inca Onset imprime a 750 m2/h, en-
quanto que o modelo Inca Onset
S40 oferece uma velocidade de 470
m2/h e a Inca Onset S20 alcança os
310 m2/h.

Processador Caldera GrandRip+
de grande formato

A Inca Digital Printers disponibilizou
o processador Caldera GrandRIP+ pa-
ra as suas impressoras de mesa UV de
grande formato, incluindo a série Spy-
der e Onset e as impressoras Inca mais
antigas como o modelo Turbo.

A Caldera GrandRip+ é um sistema
de fluxo de trabalho de produção pro-
jectado especificamente para controlar
as impressoras e equipamentos de
acabamento de formato muito grande.

HP apresenta novas soluções
para grande formato

A HP apresentou novos produtos para a sua gama de soluções di-
gitais de grande formato HP Scitex.

Entre os novos produtos, destacam-se a HP Scitex FB7600, com as
novas tintas HP Scitex FB225 Scitex; a HP Scitex XP5500 de 5 m de
largura; a HP Scitex XP2500 de 3,2 m de largura, e uma versão mais
avançada da HP Scitex Print Care e a EskoArtwork i-cut Suite, uma so-
lução de fluxo de trabalho "print-to-cut", da Esko, optimizada para a HP
Scitex.

Roland celebra 30º aniversário 
com prémios de criatividade

No âmbito das comemorações do seu 30º aniversário, a Roland DG
convida os seus clientes a participar no primeiro Concurso Mundial, on-
de poderão apresentar e partilhar os trabalhos mais criativos.

Os "Roland Creative Awards" são dirigidos aos utilizadores de equi-
pamentos Roland de todo o mundo. As inscrições estão abertas até 31
de Dezembro e podem ser feitas através do site www.rolandcreativea-
wards.com.

N
o próximo ano, a 7ª
Edição da Pro-Digit@l
vai decorrer em simultâ-
neo como a 31ª Paper

Gift, de 29 de Março a 1 de Abril,
na FIL, em Lisboa. 

Esta união pretende permitir
uma forte subida de visitantes
profissionais e uma melhor inte-
racção das empresas das várias
áreas representadas, nomeada-
mente impressão digital, têxtil
promocional, publicidade, pape-
laria e gifts, que vão estar repre-
sentadas em mais de 300 expo-
sitores. "Pretende-se juntar a di-
versificação com a especialidade
e acreditamos que esta agre-
gação traz vantagens. Este é o
desafio do futuro: conjugar even-
tos especializados num grande
evento e aportar valores entre
parceiros de cada sector", expli-
cou Miguel Comporta, director da
área de feiras da Associação In-
dustrial Portuguesa (AIP).

A exposição do próximo ano
vai, desta forma, reunir mais de
dez sectores. Através da Pro-Di-
git@l estarão representados a
Impressão Digital do Super
Grande Formato ao Pequeno
Formato, Rotulação e Sinaléti-
ca, Serigrafia, New Media, Foto-
grafia Digital, PLV, Grande con-
tas, Design Gráfico e Pré-im-
pressão, Packaging, Agências
de publicidade, Têxtil Promocio-
nal e Vestuário Profissional.
Com a Papergift estarão repre-
sentados sectores como Artes,
Brinquedos, Gift, Edição, Esco-

lar, Festas, Escritório e Papela-
ria.

A organização, que fica a car-
go da AIP, em colaboração com
a empresa Pro-digit@l, espera
mais de 28 mil visitantes, que
irão ocupar uma área de 15 mil
quilómetros quadrados, onde es-
tarão expostos os mais recentes
avanços tecnológicos e artísti-
cos, representados através de
stands, debates, conferências e
workshops.

A 6ª edição da Pro-digit@l,
que decorreu este ano em Feve-
reiro, contou com a presença de
117 empresas expositoras, onde
estiveram representadas mais de
500 marcas. O salão conta com
representantes dos sectores de
impressão digital do super gran-
de formato ao pequeno formato;
rotulação sinalética, serigrafia,
fotografia digital, design gráfico e
pré-impressão, têxtil promocional
e new media. 

A primeira edição da Papergift
decorreu há mais de 30 anos
com o nome de Brinca. Com a
evolução do mercado de consu-
mo foi crescendo e diversificando
os sectores, tornando-se conhe-
cida por papergift e este ano atin-
giu a 30ª edição. Para 2012, o
salão vai destacar a área da edu-
cação, reunindo todo o conjunto
de empresas que forneçam bens
e serviços para espaços pedagó-
gicos, e conta com várias activi-
dades, nomeadamente works-
hops, prémios e formação. 

Pro-Digit@l e Papergift
unem-se em 2012

Inca Digital
aumenta a
produção
de
impressoras
de grande
formato
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Visualização e
provas em 3D na
nova versão da

WebCenter 
A nova versão da WebCenter

inclui a tecnologia Visualizer da
EskoArtwork, que permite partilhar
e visualizar designs virtuais em 3D
a partir de qualquer ângulo, para
transmitir conceitos de embala-
gens realistas aos clientes, tornan-
do desnecessária a criação de ma-
quetas físicas. A funcionalidade de
visualização e aprovação 3D da
WebCenter 10.1 facilita a comuni-
cação e a verificação dos designs.

Breves

HP apresenta impressora digital de etiquetas
�A HP apresentou a impressora digital de etiquetas e rótulos, HP Indigo
WS6600, que conta com uma capacidade de impressão de mais de 40
metros lineares por minuto, a cores.
O equipamento conta com um novo front-end digital comum (DEF) da
EskoArtwork, uma opção de tinta branca de qualidade melhorada e mais
opaca, para além de novas soluções de conversão da AB Graphic
International, membro do programa de empresas parceiras de soluções da
HP.

SOMA promove Open House 
�O Open House organizado pela fabricante
SOMA, na República Checa, contou com a visita
de 80 empresas de 14 países, nomeadamente
de Portugal e de Espanha. A empresa fez
demonstrações ao vivo das características de
três máquinas do portfolio da SOMA, incluindo a

impressora flexográfica de alto rendimento MIDI II, a rebobinadora /
cortadora Pluto II e a laminadora sem solventes Lamiflex E. 

Automation Engine 10.1
�Automation Engine 10.1 é a nova versão do programa de fluxo de
trabalho do sector de pré-impressão para conversores de etiquetas,
embalagens e impressores comerciais, que se dedicam a optimizar os
seus processos internos, integrando sistemas empresariais, agrupando
dados e diversificando os serviços de valor acrescentado.  
A última versão de Automation Engine conta com integração,
automatização e gestão centralizada dos trabalhos, graças à sua
incorporação de funções que até então estavam disponíveis apenas na
plataforma Nexus.

ArtiosCAD 7.7 melhora
experiência de design
em 3D 

A nova versão do ArtiosCAD, da EskoArt-
work,  incorpora melhorias e novidades para os
designers e manipuladores de embalagens, bem
como para empresas de rótulos e displays.

A nova versão do software de desenho estru-
tural para embalagens ajuda os utilizadores a
executar desenhos com materiais especiais para
rótulos. As especificações dos desenhos podem
ser enviadas ao CAPE para um fluxo de trabalho
circular que permite uma visualização em 3D do
projecto. 

* 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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A
indústria flexográfica está
a viver um período de ino-
vação considerável, uma
vez que já não é aceitável

que a falta de uniformidade, a pou-
ca repetibilidade e a baixa qualida-
de de impressão sejam o normal
na flexografia. Este cenário levou
à necessidade de desenvolver
uma tecnologia que mudasse as
regras do jogo da impressão fle-
xográfica, sendo esta mudança
especialmente evidente no seg-
mento flexível de bobina larga. 

A Kodak colaborou com im-
pressores de embalagem flexível
de todo o mundo, com o objectivo
de extrair valor da tecnologia de
microtexturização superficial que
se obtém através da utilização do
sistema Kodak DigiCap NX numa
chapa flexográfica digital Kodak
Flexcel NX. 

O mecanismo de transferência
de tinta resultante da impressão é
diferente de qualquer outro em fle-
xografia. Obter densidades signifi-
cativamente maiores sem o au-
mento de consumo de tinta, permi-
te não só resultados de impressão
com um aspecto extraordinário,
como também possibilita aos im-
pressores fazer muito mais com
menos. Ao aumentar a densidade,
consegue-se um novo leque de
possibilidades e dar solução a al-
gumas das acções chave que hoje
em dia representam limites à fle-
xografia.

A procura de uma cobertura de
tinta adequada é um tema reco-
rrente na impressão flexográfica,
especialmente em aplicações de
bobina larga com tintas solventes
sobre a película.

A densidade tem uma im-
portância crítica para a cor da em-
balagem e o impacto é linear: fre-
quentemente, uma transferência
insuficiente da tinta cria manchas
e falta de brilho ou opacidade. Em
termos práticos, a procura de so-
luções para os problemas de den-
sidade dá lugar a comportamentos
na máquina que afectam a eficiên-
cia de produção, aumentam os
custos e impõem restrições na for-
ma de imprimir.     

Na busca de uma densidade
suficiente, os impressores utilizam

soluções alternativas para com-
pensar as ineficiências da trans-
ferência de tinta:

- Aumentar os volumes de célu-
las de anilox: para aplicar mais tin-
ta;

- Aumentar os pigmentos da
tinta: para fornecer tinta mais es-
cura;

- Aumentar a pressão da im-
pressão: para melhorar a trans-
ferência de tinta;

- Aumentar o número de es-
tações de impressão: chapas divi-
didas, duplas impressões, mais
cores directas;

Um conjunto de acções que:
- Aumentam os custos, o tempo

de secagem, o tempo de prepa-
ração, o desgaste da chapa e os
problemas de uniformidade

- Reduzem a produtividade, as
capacidades de impressão, o valor
da impressão, o aproveitamento
da máquina, a estabilidade, a pre-
visibilidade e a rentabilidade. 

Por outro lado, as chapas Flex-
cel NX com tramagem Digicap NX
trazem vantagens como:

- Maior impacto no linear: den-
sidades de rotogravura, gama de
cores mais ampla, tons mais lim-
pos, potencial para lineaturas

maiores e impressão mais unifor-
me;

- Eficiência na produção: resul-
tados de impressão predizíveis,
maior latitude de produção, meno-
res tempos de preparação, chapas
que duram mais, menos chapas
divididas, menos cores directas e
menos impressões duplas;

-Novas capacidades: maiores
capacidades com menos estações
de impressão, tiradas mais rentá-
veis, com design e impressão de
campanhas mais prática.

Na verdade, quando muitos im-
pressores de flexografia davam
por certo de que iriam necessitar
de gamas de cor ampliadas ou
com várias cores de processo,
muitas destas vantagens podem
acontecer com apenas quatro co-
res de processo centrais. 

COMPETIR COM A ROTOGRAVURA

A flexografia digital actual pode
competir em igualdade de con-
dições com a rotogravura em
matéria de qualidade de im-
pressão. Num segmento de emba-
lagem flexível em crescimento, es-
tas são excelentes notícias para
os impressores flexográficos. A
exigência de qualidade de im-

pressão já não é razão para que
as marcas não façam da flexogra-
fia a sua primeira opção. 

Daqui em diante, estas novas
capacidades transformarão as
práticas actualmente estabeleci-
das e existentes com a impressão
flexográfica digital.

Uma tendência clara do merca-
do actual é a impressão de trabal-
hos com mais e mais cores. Há al-
guns anos, 5 ou 6 cores eram a
média de um trabalho de embala-
gem flexível. Actualmente a média
é de 7 ou 8 cores, com máquinas
de 10 e 12 cores como parte da lis-
ta de investimento de capital dos
principais impressores de embala-
gem flexível.

Os proprietários de marcas
acreditam que quanto mais cores,
melhor, mas do ponto de vista da
eficiência da produção, o aumento
de cores leva o sector a seguir
uma direcção incorrecta.

E o que é mais importante, es-
tas novas capacidades vão permi-
tir à indústria flexográfica respon-
der à exigência rigorosa dos clien-
tes de marcas: tiragens cada vez
mais curtas e um maior potencial
para novas versões. Naturalmente
também não se deve esquecer
que o progresso alcançado nesta
direcção envolve outros efeitos
positivos associados em matéria
de sustentabilidade. Menos mate-
riais, energia e resíduos, conjunta-
mente com um menor aproveita-
mento dos equipamentos instala-
dos, podem ajudar-nos a conse-
guir as metas de sustentabilidade
do sector.

É hora da flexografia alcançar a
maioridade, de atingir a qualidade
de rotogravura, e que o faça de
uma forma inteligente que aumen-
te a eficiência, a sustentabilidade
e os lucros.

Inovação na tecnologia de chapas flexográficas traz
vantagens ao sector da embalagem flexível



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
MARTIN WESTLAND www.martinwestland.com
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

COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS

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

SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
isograph_leandro

EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS

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

SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
isograph_leandro

EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

2011/12
Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar

          ITGT * PROGRAMAS MASTER Y GRADUADO 

Garantiza tu futuro, 
con una formación de calidad

ITGT
C/. Pío Felipe,12 · 28038 Madrid

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

FORNECEDORES

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

LLaa  PPrreennssaa

rotativas

16

A
Direktwerbung Bayern,
empresa de publicidade
directa pertencente ao
grupo Mediengruppe

Pressedruck, localizada na cidade
bávara de Augsburgo, está a pro-
duzir há cerca de um ano produtos
de marketing directo com uma ins-
talação de encarte EasySert da Fe-
rag AG. 

Por este motivo, e porque des-
de 1963 que o grupo confia na tec-
nologia da Ferag, Jürg Möckli,
CEO de Ferag, entregou recente-
mente uma distinção a Andreas
Scherer, director geral e Chairman
da Pressedruck und Verlags, du-
rante uma cerimónia de apresen-
tação das instalações, dirigida a
clientes e imprensa especializada.

O sistema EasySert processa
até 800.000 produtos por hora e in-
clui um sistema precolector FlyS-
tream com 32 estações de alimen-
tação, de elementos pré-impressos
JetFeeder e duas unidades empil-
hadoras dos produtos encartados
MultiStack. Com 40 metros de
comprimento, é o maior aparelho
do seu tipo para marketing directo,
na Alemanha.

Um dos produtos estrela desta
empresa de marketing directo é
"Regio Mag", um produto dobrado
de quatro páginas em formato A4
distribuído aos Sábados, com cer-
ca de 550 mil peças, com 250 di-
ferentes composições. Neste pro-
duto de quatro páginas incluem-
se folhas soltas e suplementos
com várias páginas, procedentes
de diferentes anunciantes, pro-
cessando-se até cinco milhões de

elementos. Este conjunto de ma-
quinaria realiza de forma automá-
tica o trabalho das 5 mil pessoas
que anteriormente o faziam de for-
ma manual. As possibilidades de
erro na composição dos diferen-
tes produtos reduzem-se pratica-

mente a zero, devido ao sistema
Intelligent Repair Control.

A linha de encarte EasySert
em Augsburgo, é apoiada pelo de-
sign e a impressão da Pressdruck
und Verlags e com a pd-printservi-
ces, que fazem o design e impri-

mem os produtos que a Direckt-
werbung Bayer processa com a lin-
ha de encarte, todas a empresas
estão localizadas nas instalações
da "Augsburger Allegebeine", outra
das empresas de Pressdruck und
Verlags.

O Inter
Presse Off-
set (IPO),
g r u p o
francês de
i m p r e n s a
diária regio-
nal, instalou
o CTP para
jornais nº
2000 da Kodak,

no jornal Dépêche du Midi, de Toulouse. Sedia-
do em Paris, o IPO é responsável pela
compra de cerca de um terço dos perió-

dicos regionais do
país.

Segundo
Pierre De-
lair, director

do Grupo
IPO, o grupo escolheu os sistemas Ko-

dak Generation News e com esta nova tecnolo-

gia de CTP, capaz de gravar 300 chapas/hora,
vai substituir 12 equipamentos CTP anterior-
mente instalados na gráfica, responsáveis pela
gravação das chapas dos jornais diários regio-
nais produzidos pela empresa.

"Escolhemos o Kodak Generation News
devido ao seu alto nível de confiabilidade.
Também optamos pelo sistema térmico porque
ele nos permitirá reduzir o consumo de quími-
cos usados na lavagem e tratamento das cha-
pas", afirmou o responsável.

Kodak anuncia instalação do CTP para jornais nº 2000

A instalação de encartes EasySert, do centro de impressão da Mediengruppe Pressedruck, pode processar até 800.000 produtos por hora.

Jürg Möckli, CEO da Ferag, distinguiu Andreas Scherer, director geral e Chair-
man de Pressedruck und Verlags.

Direktwerbung Bayern produz publicidade
directa com encarte EasySert da Ferag
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'Imaginative Colours'
A Fedrigoni apresentou o Imaginative Colours, um

guia de cor que engloba as cores disponíveis nos papéis
especiais da marca. O guia é constituído por quatro pa-
cotes, classificados por matizes de cores quentes, frias e
neutras, com um total de 262 amostras de papel, que vão
permitir aos designers gráficos avaliar a melhor tonalida-
de, a superfície mais adequada e as combinações possí-
veis para os seus projectos editoriais, design de embala-
gem, folhetos e etiquetas. 

U
lrich Höke, presidente
da ERPC, e Soledad
Blanco, Directora da

DG Meio Ambiente da CE
apresentaram a Declaração
Europeia do Papel Recupera-
do 2011-2015, durante os Pré-
mios Europeus de Reciclagem
de Papel, no Parlamento Eu-
ropeu. A Declaração estabele-
ce as medidas para optimizar
a gestão de papel, ao longo da
cadeia de valor do fabrico de
papel e cartão, manipulação e
impressão, através da recol-
ha, triagem, selecção, trans-
porte e reciclagem dos produ-

tos de papel e cartão utiliza-
dos no fluxo papeleiro. Os 12
signatários da Declaração vão

assegurar os sistemas correc-
tos para melhorar a recicla-
gem de papel.

Campanha da marca Conqueror recebe
prémio de design editorial

A Arjowiggins Creative Papers e a  reflexparis receberam um
novo prémio pela campanha do Conqueror: o prémio de Design

Editorial outorgado pelo "Le Grand Prix Stratégies du De-
sign", em Paris. Este é o quarto prémio que distingue a
campanha "It´s Not What You Say, it´s How You Say it"
(não é o que você diz, é como o diz), concebida e desen-
hada para renovar a marca Conqueror, criada pela agên-
cia reflexparis.

My Life in Print" destaca significado
e importância 
do papel 

A obra My Life in Print, publicada pela Sappi Fi-
ne Paper Europe pretende celebrar o valor que a
impressão trouxe e continua a trazer, a todas as
pessoas em todos os âmbitos das suas vidas, em
todo o tipo de situações, e por todo o tipo de razões.

O livro contém 5 capítulos que exploram de que
forma a impressão nos coloca em contacto connos-
co, o lugar que ocupa, o porquê da impressão e do
papel serem a chave para um futuro sustentável, a
adaptabilidade permanente da impressão e do pa-
pel, e como a impressão nos dá espaço para ser-
mos quem realmente somos.

Portucel Soporcel
anuncia resultados

As vendas consolidadas do Grupo Portu-
cel nos nove meses de 2011 atingiram o va-
lor de € 1 095,9 milhões, um crescimento de
9,2% face ao período homólogo de 2010. Es-
te resultado é fruto de uma evolução positiva
do negócio de papel fino de impressão e es-
crita não revestido (papel UWF) do Grupo,
ao nível das quantidades vendidas e dos
preços de venda, assim como do aumento
de energia vendida. 

A produção da nova fábrica de papel
UWF de Setúbal está a evoluir segundo as
previsões, assegurando um aumento nas
quantidades colocadas no mercado. O au-
mento de vendas de papel UWF, associado
a uma recuperação nos preços de venda, re-
sultou num incremento de 12% no valor das
vendas de papel em relação ao período
homólogo. Com a maior integração de pasta
de celulose de eucalipto branqueada (BEKP)
na nova fábrica de papel UWF de Setúbal, o
Grupo registou um ligeiro decréscimo de
vendas deste produto em relação aos primei-
ros nove meses do ano passado. A queda no
volume de vendas, aliada à descida do preço
de pasta que se fez sentir no período em
análise, traduziu-se numa descida de cerca
de 12% no valor das vendas de pasta. O
Grupo anunciou que o resultado líquido con-
solidado do período foi de € 144,1 milhões, o
que representa um decréscimo da de 6,6%
em relação ao período homólogo do ano an-
terior.

Declaração Europeia do Papel Recuperado 
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"Jogos de
Tipografia"
desafiam
designers 

A Conqueror, a marca de papel
Premium de Arjowiggins Creative
Papers, lançou recentemente os
"Jogos Tipográficos", um desafio
gráfico relacionado com o tema do
desporto e que promete medalhas
de ouro, prata e bronze para os mel-
hores designers do mundo e o aces-
so aos Jogos Olímpicos de 2012 em
Londres para o vencedor.

O concurso de tipografia e de-
sign está aberto a criativos de todo o
mundo até final de Abril de 2012. A
participação é gratuita e o único re-
quisito é que os designers incorpo-
rem a frase 'It's not what you win, but
how you conquer it' nos seus trabal-
hos, numa tipografia criada pelos
próprios. Todos os detalhes do con-
curso estão disponíveis em:
www.conqueror.com.

O olho crítico de Simon Ester-

son não falha. Para além de ser o

director artístico e o proprietário

da Eye, uma das revistas de de-

sign mais importantes do mundo,

Simon fala sobre os seus crité-

rios na hora de avaliar e seleccio-

nar  trabalhos, do seu ponto de

vista como profissional, da evo-

lução da linguagem visual e so-

bre a iconografia derivada dos

novos meios electrónicos.

Tem notado alguma mudança
no estilo do design gráfico?

Em termos de tendências, todos
somos da opinião de que os trabal-
hos impressos devem ter mais em
conta o sentido do tacto, utilizar di-
ferentes técnicas de impressão,
bem como diferentes papéis e esti-
los de encadernação. 

Como director artístico de uma
das revistas de design gráfico mais
conhecida do globo, que métodos
utiliza para avaliar e seleccionar os
trabalhos que se publicam na Eye?

Na Eye, o editor John R. Walters
e eu tentamos publicar os actuais

trabalhos de design mais interes-
santes de todo o mundo, tanto em
trabalhos impressos como em digi-
tais.

Mas também publicamos textos
sobre a história do design e artigos
de teor crítico. A nossa intenção é
mostrar as coisas, mas também
dotá-las de um contexto.

Desde que trabalha como direc-
tor artístico na Eye, e decidiu tornar-
se proprietário da mesma, o seu
ponto de vista profissional mudou?

Sim. Aprendi sobre muitas coi-
sas e nenhuma delas tem a ver com
design: venda de publicidade,
gestão de subscrições e distribuição
internacional. Sempre tive a ideia de
que o meu trabalho tinha terminado
quando ia buscar as impressões.
Hoje em dia sei que esse é precisa-
mente o momento em que o trabal-
ho começa.

Com a sua vasta experiência co-
mo director artístico no sector edito-
rial, tanto em diários como em ou-
tras publicações periódicas, acredi-
ta que a linguagem visual destes

meios está a mudar devido à evo-
lução e à difusão dos meios electró-
nicos, nomeadamente da Internet?

A Internet mudou tudo e obrigou
o mundo editorial a fazer uma pro-
funda reflexão sobre a sua função e
sobre a forma de que se está a im-
plementar. Seja em diários ou revis-
tas trimestrais, as normas editoriais
deram uma volta radical e reescre-
veram-se. E, com efeito, a lingua-
gem visual também mudou. 

Na sua opinião, acredita que as
revistas continuam a ser uma fonte
de documentação e inovação no
mundo do design gráfico e em ter-
mos de iconografia, estilo e eficá-
cia? Ou são simplesmente mais um
elemento do universo da comuni-
cação, sem um papel ou uma po-
sição proeminentes?

Continuo a acreditar nos bons
conteúdos, em artigos e as imagens
originais e interessantes, quer se-
jam impressas ou sejam publicados
online.

As revistas ocupam um lugar
especial, mas não são a única fonte
de informação.

A
Fedrigoni lançou re-
centemente em Por-
tugal a "F-Club", uma
nova revista da mar-

ca, e o “Clube dos Amantes
do Papel”, durante um evento,
em Lisboa, que reuniu desig-
ners e gráficos e que deco-
rreu sob o tema a magia do
papel. A apresentação contou
ainda com um espectáculo de
magia, e a noite terminou com
música e dança, onde o papel
foi sempre protagonista.

A nova publ icação faz
parte do "Clube dos Amantes
do Papel", uma iniciativa que
pretende reunir, pela mão da
Fedrigoni, todos os fãs e de-
fensores do papel como su-
porte de comunicação, mas,
acima de tudo, como suporte
de expressão e emoção. O
clube conta com um manifes-
to onde enaltece as qualida-
des do papel. "Nesta era digi-
tal gostamos de apreciar o

tacto de cada tipo de papel,
respirar através dos seus po-
ros,  da sua rugosidade.
Apreciar um papel fino como
o ar, sedoso, suave, aveluda-
do, com um toque forte como
a madeira de onde provém,
ou tão bem feito que o que se
imprime sobre ele é mais real
que a própria realidade", re-
fere o manifesto que pode
ser consultado no site fedri-
goniclub.com/pt, e que foi li-
do na íntegra no evento, por
Ana Isabel  Antão,  a res-
ponsável pela marca em Por-
tugal.

Ainda neste âmbito, a Fe-
drigoni disponibiliza um site
onde os profissionais podem
encontrar informação sobre
os vários tipos de papel da
marca, nomeadamente ca-
racterísticas técnicas e com-
portamentos na impressão.
"Quem se inscrever passa a
ter informação privilegiada

sobre os papéis pode rece-
ber amostras, participar em
workshops, receber email
com informação e novidades
e informações de papel, ca-
racterísticas técnicas", expli-
cou Ana Isabel Antão.

A revista "F Club" preten-
de dar a conhecer periodica-
mente e mediante um concei-
to criativo todas as possibili-
dades da gama Fedrigoni,
nomeadamente vernizes e
tintas especiais. "O objectivo
é fazer a revista 3 a 4 vezes
por ano para mostrar as so-
luções criativas, para ver co-
mo se comporta para projec-
tos de comunicação", explica
Ana Isabel Antão.

A Fedrigoni é um dos pri-
meiros fabricantes de papel
especial na Europa e distribui
papéis criativos, offset, estu-
cados clássicos e cartolinas
gráficas de grande qualida-
de.

Simon Esterson 
Director da Eye

“Os trabalhos impressos devem ter
mais atenção ao sentido do tacto”

Fedrigoni faz magia com o papel




