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Jornal mais pequeno do

mundo foi editado nos Açores
O jornal mais pequeno do mundo é português. Edita-

do a 20 de fevereiro, o Terra Nostra, do grupo Publiçor,

da ilha de S.Miguel, entrou para o Livro de Recordes do

Guiness devido às suas dimensões: 25,35 mm por

18x27 mm. A iniciativa pertenceu a Ernesto Resendes,

proprietário da Nova Gráfica e sócio-gerente da Publiçor,

como forma de assinalar o Dia Mundial para a Justiça

Social. Sob o tema “Um abraço ao Mundo”, o jornal con-

ta com reportagens alusivas ao tema, e as receitas (2,50

euros por exemplar) são destinadas à Associação Portu-

guesa de Deficientes, delegação de S. Miguel.

Breves

Heidelberg disponibiliza site 
com informações em português 
qNo âmbito da Drupa, a Heidelberg anunciou a disponibilidade de um site com
informações em português, no endereço www.ams-drupa.heidelberg.com.
Segundo referiu a fabricante alemã, a iniciativa visa auxiliar os clientes, parceiros e
a imprensa obter informações sobre sua participação na feira internacional.

Intergraf apoia a Ecoprint 2012
qA Intergraf, a federação profissional da Europa para a Impressão Comercial
anunciou o seu apoio à EcoPrint 2012, que decorre a 26 e 27 de setembro, em
Berlim. A  EcoPrint é um evento dedicado à promoção da impressão comercial
sustentável. 

Pantone apresenta catálogo 
de cor para o Outono 2012
qO catálogo da PANTONE para o outono 2012 pretende apresentar uma visão
geral da utilização de cor, para os designers e as suas futuras coleções.
Nas principais cores para a moda feminina no outono constam Olympian Blue,
Tangerine Tango, Ultramarine Green, Titanium, Honey Gold, Pink Flambé,
Rhapsody, Rose Smoke, French Roast e Bright Chartreuse.  Entre as principais
cores para a moda masculina encontram-se French Roast, Olympian Blue, Honey
Gold, Tangerine Tango, Ultramarine Green, Titanium, Rhubarb, Bright Chartreuse,
Sea Fog e Whitecap Gray.

Fujifilm lança novo site 
qA Fujifilm Europa apresentou a sua nova página
na Internet, criada especificamente para divulgar os
benefícios da tecnologia de chapas sem
processamento, incorporada na gama Brillia HD
PRO-T3. O novo site multilingue (www.pro-t3.com)
destaca os pontos mais importantes a ter em conta
quando se trabalha com chapas sem processamento.

Heidelberg oferece novas funções 
para equipamentos CTP
qAntecipando-se à próxima Drupa, a Heidelberg anunciou que acaba de equipar
os seus sistemas de gravação CTP da série Suprasetter com novas funções
oferecendo maior versatilidade nas opções de aplicação, maior produtividade e
menor impacto ambiental. Desta feita, a fabricante alemã oferece a seus clientes,
no segmento de impressão de segurança, uma opção de "alta resolução de 5080
dpi" para os modelos de entrada Suprasetter A52 e A75. Ambos os modelos estão
equipados com um módulo laser capaz de gravar as chapas em duas opções de
resolução - 2540 dpi ou 5080 dpi. Esta nova opção foi especificamente
desenvolvida para aplicações de impressão de segurança, permitindo a impressão
de linhas muito finas, como por exemplo ornamentos, microlinhas e microletras.
Estas estruturas extremamente finas são principalmente utilizadas na impressão de
dinheiro, ações, certificados, etiquetas oficiais e tickets em geral. Além da alta
resolução, os clientes beneficiam também da grande facilidade de operação e de
uma adequada estabilidade do processo. 
Entre outras novidades, a unidade carregador Auto / Dual Cassette Loader
(ACL/DCL) com carregamento totalmente automático das chapas é o mais
avançado conceito de automação a ser lançado pela Heidelberg para a
Suprasetter 105 e a Suprasetter A105. Os compartimentos de cassettes e um
transportador estão integrados ao sistema, o que reduz as necessidades de
espaço em até 45%. A Heidelberg já vendeu mais de 4.300 sistemas CTP desde
que a série Suprasetter foi lançada na drupa 2004. 

Poucos dias depois da venda da manroland rotati-

vas offset ao grupo alemão Possehl, outro investidor

adquiriu a divisão de folhas offset localizada em Of-

fenbach. O empresário britânico Tony Langley e o gru-

po de engenharia de propriedade privada, Langley Holdings, são os investidores

da aquisição, com 100% do negócio das máquinas de folha, incluindo todos os

imóveis na localidade de Offenbach, bem como as 40 delegações de venda da

manroland em mais de 40 países.

Segundo afirmou o administrador de insolvência Werner Schneider, cerca de

860 trabalhadores da Offenbach vão manter o seu posto de trabalho. “Tony Lan-

gley é conhecido como investidor estratégico com perspectivas a longo prazo e

encontrou uma perspectiva sustentável para o negócio da impressão de folha da

manroland”, sublinhou Schneider.

Langely afirmou num discurso que fez na fábrica de Offenbach, com mais de

850 trabalhadores a assistir, que este é o início de uma nova etapa, e que está

confiante de que a empresa irá triunfar, terminando, com um forte aplauso, com

uma alusão às palavras pronunciadas pelo presidente norte-americano John F.

Kennedy, em 1963: “Ich bin ein Roländer“ (Sou um Roland).

Langley dirige dois grupos de empresas do sector da construção de equipa-

mentos e instalações na Alemanha. Em 2011 a Langley Holdings plc obteve um

volume de vendas das quatro divisões de cerca de 500 milhões de euros, com

um resultado antes de impostos de cerca de 76 milhões de euros, dos quais cer-

ca de dois terços provêm das duas participações alemãs. A aquisição da Lan-

gely foi financiada com fundos próprios. “Não podíamos ter encontrado melhor fi-

nanciador de capital”, afirmou o aragonês Rafael Peñuela, gerente da nova em-

presa manroland sheetfed GMBH. 

Melhorar a comunicação com os clientes
Segundo um inquérito recente, promovido pela Canon Europa, a profissionais de empresas

responsáveis pela compra de produtos e de serviços gráficos, os fornecedores de serviços de
impressão digital (PS) estão a perder oportunidades de expandir o negócio por não apostarem
numa maior comunicação com os seus clientes. O estudo, que será apresentado na Drupa, re-
vela, no entanto, que o produto impresso continua a ser muito valorizado nos meios de marke-
ting. Cerca de 90% dos entrevistados considera que a impressa profissional é importante para
a sua organização.

Segundo o inquérito, os fornecedores de serviços de impressão estão a perder a oportuni-
dade de divulgar e apresentar aos seus clientes os potenciais da impressão digital e os com-
pradores não têm uma noção concreta do que a impressão digital pode fazer por eles.

Mais de um terço dos compradores dos serviços de impressão inquiridos não conhece a im-
pressão a pedido, um terço não conhece as vantagens da publicação em tiragens curtas e cer-
ca de metade não utiliza publicidade direta direcionada.

Investidor britânico adquire

manroland de offset a folha

Tony Langley
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Os fabricantes de equipamentos Müller Mar-

tini e a Sitma, de Itália, firmaram recentemente

um acordo de colaboração. Tal como acontece

com o encarte, também o negócio da embala-

gem individual com película está em crescimen-

to em todo o mundo. A película oferece proteção

no transporte e garante que o produto impresso

chega ao leitor em boas condições, com todos

os suplementos, ofertas e bónus, inseridos nu-

ma embalagem plástica compacta.

Além disso, em alguns países, é exigido o en-

volvimento das revistas em plástico, para pode-

rem ser enviadas pelo correio, e cada vez mais

empresas gráfica investem neste tipo de insta-

lações, de processamento online ou offline. O

acordo permite que possam oferecer uma gama

maior em sistemas de encarte e envolvimento

com película, bem como um serviço técnico com

boa presença geográfica. A  Sitma atua no cam-

po dos sistemas de embalagem e expedição.

N
as atuais cir-
cunstâncias, ca-
da vez que me
deparo com um
título deste âmbi-

to, fico angustiado. Primeiro,
porque todos parecemos de-
masiado empenhados em
falar quase exclusivamente
do futuro, ou pincelado com
o negro das ameaças, ou
decorado com o luminoso
arco-íris das novas oportunidades. Segun-
do, porque aparentemente tudo já foi dito
no que diz respeito às soluções para mel-
horar a eficiência das empresas do sector
gráfico. Apesar de tudo, continuamos a de-
senvolver a nossa atividade precisamente
nesse campo: na otimização e desenvolvi-
mento dos processos, que podem condu-
zir a poupanças até 50% nos custos ope-
rativos. E isto pode acontecer tanto em
empresas com 15 funcionários, como com
200. A dimensão não é relevante. É a par-
tir desta perspectiva que vamos tentar re-
fletir sobre a questão colocada no título,
saindo um pouco desta "rota fácil" que
aparece demasiadas vezes: manuais ge-
neralistas e traduções de inglês; e tendo
em conta que, no geral, no ambiente gráfi-
co sempre se relacionou a necessidade de
automatizar a produção com a decisão de
investir em equipamentos, programas ou
em diversas certificações. 

Começamos por dizer o óbvio: há que
pensar no futuro, mas não o poderemos fa-
zer se não conseguirmos contornar a tem-
pestade que que atualmente enfrentamos.
E a nossa realidade apresenta três carac-
terísticas principais: menos mercado, mais
urgência, e preços mais baixos. Uma vez
que por muito que o tentemos disfarçar, o
que as empresas gráficas vendem é tem-
po, devemos questionar se este, e se o
seu custo, podem ser otimizados. Resumi-
damente, teremos que detetar e eliminar
todo o esforço que consome recursos e
não traz valor à empresa. É também ne-
cessário identificar todos, e tudo o que difi-
culta o progresso da empresa. Para isso
torna-se essencial proceder a um exausti-
vo estudo sobre todos os elementos técni-

cos e humanos e processos
que compõem a cadeia de
produção.

Identificados os pro-
blemas, resta a parte mais
complicada e que exige
uma alta especialização e
profissionalismo: propor e
aplicar as soluções, de
forma a que as melhorias
sejam c laramente per-
ceptíveis.

Tudo o que foi referido no anterior
parágrafo faz parte do conjunto de ativida-
des que é normalmente conhecido pelo
nome de reengenharia de processos, cu-
jas características mais evidentes são a ra-
pidez na execução, e a obtenção de resul-
tados radicais, que são mensuráveis em
dinheiro, tempo ou quantidade.

As razões que normalmente condu-
zem a uma necessidade de reengenharia
costumam ser as mudanças, no caso do
nosso sector, muitas vezes tecnológicas, e
a pressão da concorrência ou dos próprios
clientes; por isso, a reengenharia costuma
ser aplicada quando a organização já se
encontra numa situação má, a concorrên-
cia aperta e não se consegue competir, ou
quando se quer dar a volta ao negócio, em
busca de novos nichos de mercado, e
quando a empresa aspira a um melhor po-
sicionamento ou à liderança.

DIFICULDADES
Quando o processo de análise para a

automatização da produção é posto em
marcha, e usando agora uma linguagem
menos formal, as dificuldades que se po-
dem encontrar são muito semelhantes de
gráfica para gráfica. Por norma, a mais evi-
dente, é quase sempre a falta de critérios
bem definidos, da parte da organização, o
que provoca ao consultor uma sensação
de que todos se encontram muito nervo-
sos, e que estão sempre a correr enquan-
to atendem o telemóvel ou respondem a
alguma questão colocada pelo operador, e
que não é possível falar com ele/ela, por-
que não tem tempo. Resumindo, toda a ati-
vidade da gráfica parece girar à volta de
uma ou de poucas pessoas. Outra das ca-

racterísticas passa pela abundância de
reuniões, demasiado extensas e nem
sempre úteis, fruto, entre outras coisas, de
uma boa relação entre os departamentos,
geralmente de pré-impressão e de im-
pressão. Para não falar dos comerciais
que, demasiadas vezes, parecem fazer
parte de uma estrutura que defende os di-
reitos do cliente e perde de vista a neces-
sidade da sua própria empresa, já que a
sua regra prioritária é a de baixar os
preços e melhorar a qualidade. A coorde-
nação, em geral, entre os departamentos é
bastante deficiente.

PRODUÇÃO INEFICIENTE

Quando a situação se encontra num
ponto em que se podem começar a procu-
rar as causas da baixa eficiência na pro-
dução, o que normalmente se costuma ve-
rificar, pode ser resumido da seguinte for-
ma:

1. A estrutura da empresa nem sempre
está bem organizada, não havendo uma
atribuição bem definida de funções e de
responsabilidades, ao que não é raro sur-
girem as sobreposições, as duplicidades,
as lacunas e os problemas pessoais.

2. Os processos não estão suficiente-
mente definidos e isso cria insegurança,
paragens, falhas e repetições. Ter uma
ISO 9001 não resolve esta carência. 

3. Na pré-impressão, o equipamento
técnico pode ser, inclusive, excessivo, pro-
vocando demasiadas anomalias, que se
podem resolver com o procedimento de
"teste e erro" e quase sempre com base
em experiências pessoais. A ausência de
procedimentos claros é típica e a abundân-
cia de programas que "resolvem todos os
problemas" e que não se usam (ou são uti-
lizados de forma pouco eficiente) é quase
ofensiva.

4. Na impressão, é muito frequente
que se utilizem equipamentos de última
geração com métodos de trabalho dema-
siado antiquados e baseados em expe-
riências pessoais, pelo que as possíveis
vantagens do investimento em equipa-
mentos acabam por ficar diluídas em todo
o processo.

5. Quando se utilizam equipamentos,

antigos, ou novos, a falta de conhecimento
profundo sobre os materiais que integram
o processo de impressão, continua a ser
algo que tem que ser resolvido, a partir da
própria planificação.

6. O fluxo entre a pré-impressão e a
impressão é uma das fontes mais comuns
dos problemas verificados no dia a dia. Por
muito que se fale sobre isso, os problemas
com a cor continuam por resolver e o mes-
mo arquivo digital nem sempre apresenta
os mesmos resultados. 

Nos seis pontos anteriores, a solução
passa por investir numa adequada for-
mação dos funcionários, que ainda não se
encontra adaptada às possibilidades dos
equipamentos nem às necessidades da
empresa gráfica dos dias de hoje. A infor-
mação disponível acerca do produto e dos
processos costuma ser incompleta, com-
pletando-se à medida que a produção
avança e os departamentos vão necessi-
tando de dados para continuar o trabalho.
Nesta medida, os comerciais nem sempre
assumem o importante papel que deve-
riam ter, de "fio condutor" com o cliente. Os
sistemas ERP muitas vezes também não
cumprem a sua função de planificação de
recursos; nem os orçamentos criados res-
pondem, com precisão, à realidade das di-
ficuldades do trabalho. O JDF poderia ter
sido uma ajuda decisiva neste campo mas
é uma iniciativa que está a ser afectada
com a crise e, por outro lado, aqueles que
o tornaram um tema de feiras, publicações
e debates, parecem ter perdido o interesse
nesse assunto. Felizmente, esta iniciativa
mantém-se ativa e está menos sujeita à
pressão das vendas, pelo que esperamos
que disponha de tempo e de recursos ne-
cessários para poder amadurecer.

Uma vez conhecidos, em detalhe, to-
dos os obstáculos que impedem uma pro-
dução mais automática, fiável e eficiente,
seguem-se as fases seguintes, que se po-
dem resumir em duas: propostas de so-
luções e implementação das mesmas. Afi-
nal, e de acordo com a nossa experiência,
é bastante frequente atingir uma poupança
de cerca de 50% nos tempos de arranque,
de cerca de 70% no trabalho, e de cerca
de 20% nos materiais.

Automatizar a produção

Manuel Gómez Güemes

Gerente da Procograf

Lamberto Tassi, presidente da Sitma; Aris Ballestrazzi,
presidente da Sitma Machinery; Felix Stirnimann,
membro da direção do Grupo Müller Martini, e Alois
Hochstrasser, diretor da Müller Martini Marketing AG,
celebram o acordo de colaboração entre a Müller Mar-
tini e a Sitma.

Müller Martini e Sitma celebram acordo de colaboração
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Qual pensa que será o mercado
mais desenvolvido nos próximos
dez anos, quando pensamos no
crescimento da impressão digital?

Penso que este é um tema deli-
cado e que exige alguma cautela,
uma vez que há cerca de dez anos
acreditávamos que iríamos substi-
tuir o offset. Hoje já não pensamos
assim. Nessa altura a Xerox era
uma empresa jovem no mercado
das artes gráficas e entrámos com a
convicção de que a nossa tecnolo-
gia iria conquistar tudo. Neste mo-
mento, temos a consciência de que
o offset tem um espaço, que inclusi-
vamente é útil, porque seria ca-
tastrófico que a tecnologia offset de-
saparecesse do mercado. Ficaría-
mos com um espaço impossível de
substituir. No entanto, acredito que
o mercado está a caminhar para o
digital, esta é uma opinião pessoal,
não é a posição da Xerox, mas não
consigo imaginar nada analógico
daqui a dez anos. Penso que tudo
se irá tornar digital, não só na indús-
tria de artes gráficas, como a pró-
pria tecnologia offset está a camin-
har nessa direção.

Há um grande volume de pro-
dução que ainda não passou a digi-
tal, porque a indústria é muito tradi-
cional e algo conservadora, apesar
de se dirigir a um mercado que é
criativo e algo aventureiro. Se me
permite, vou referir a evolução que
verifiquei nos últimos anos e que
considero curiosa: em 2000 chega-
vam à Drupa os gráficos e os prota-
gonistas da indústria gráfica disse-
ram “não” ao digital, e que não iriam
por aí. Em 2004 já diziam "tenho que
ir ao digital"; em 2008 uma percenta-
gem importante já foi ao digital e
aqueles que não o fizeram estão ho-
je preocupados precisamente por-
que não foram.

Será que quando, em 2000, os
gráficos diziam que não iriam entrar
no digital, isso acontecia porque o
digital dessa altura ainda não era
realmente aceitável?

É verdade, tem havido uma
evolução enorme em termos de
qualidade, velocidade, flexibilidade
de tipos de papel. Encontramo-nos
agora numa posição única para fa-
zer uma migração do offset para o
digital. A situação económica neste
momento não é a mais favorável
para investimentos e riscos, por is-
so é possível que alguns empresá-
rios evitem investir por agora, mas
sabem que o vão ter que fazer.
Também se verificou  uma evolução
no utilizador final. Alguns dos nos-
sos parceiros que oferecem offset e
digital dizem que os clientes não sa-
bem se devem imprimir numa ou
noutra tecnologia. Isto era impensá-
vel há mais de cinco anos. Nesses
dias, os parceiros do mundo gráfi-
cos estavam a tentar fazer o utiliza-
dor perceber que o digital era mel-
hor para uma aplicação específica,
e o utilizador dizia: "não, não, gosto
do offset"! Este é um exemplo em
como a evolução do digital está a fi-
car perfeita. Vamos evoluir para um
mercado de personalização, de cur-
tas tiragens, o que fará aumentar a
produção digital.

Como pensa que vai decorrer a
transição da impressão do offset
para a digital?

Irá haver um aumento do volu-
me da transição do offset para digi-
tal, que ainda representa uma
quantidade relativamente pequena.
Podemos dividir o mercado de off-
set em elegível e não elegível para
passar a digital. Se estamos a falar
de um jornal com grandes tiragens
não vale a pena falar de digital, mas

já é possível fazê-lo quando se
trata de  jornais de pequena ti-
ragem.

Outra área em crescimen-
to na Xerox está ligada aos-
serviços e uma terceira é, cu-
riosamente, a área das pe-
quenas impressoras, onde
estamos a investir bas-
tante. Hoje em dia, a
área de artes gráficas
é claramente uma opor-
tunidade para o digital, nomeada-
mente as novas aplicações, o trans-
promocional, a fotografia, entre ou-
tras. Todas as novas aplicações, fo-
tos, embalagem, transpromo, e
edição são potenciadoras da mi-
gração do volume do offset tradicio-
nal para o digital.

A Xerox passará de uma empre-
sa de papel para uma empresa de
serviços digitais, na qual o papel
terá o seu lugar, mas sem relevân-
cia?

Hoje não nos limitamos a vender
hardware, cada vez mais fazemos
outsourcing, com parceiros que têm
a capacidade de acrescentar valor,
pessoas que são especializadas
em determinadas áreas. Obviamen-
te que a nossa especialização está
ligada ao ambiente de gestão de
documentos e este é, particular-
mente, o momento em que as em-
presas se encontram numa fase
muito importante de mudança, de
uma economia baseada em papel
para outra baseada no documento
digital, com todas as vantagens que
o digital pode trazer. Portanto, não
vamos deixar de ser um fabricante
de tecnologia, mas a oferta que va-
mos apresentar ao mercado será
uma oferta de soluções de docu-
mentos digitais. Em produção, prin-
cipalmente na área da indústria grá-

fica, pretendemos capitalizar a ace-
leração da transição de offset para
digital, bem como todo o novo mun-
do de aplicações de fotografia, de
embalagem, de edição de livros e
transpromo; fora disto estamos a in-
vestir muito no mercado a que cha-
mamos de volume, nomeadamente
de pequenas impressoras, através
de revendedores e de canais de
venda. Mas isto não significa que
vamos deixar o papel. Enquanto
houver papel estaremos com o pa-
pel. Estamos, no entanto, conscien-
te de que a tendência aponta para
que o mercado entre na era digital,
mas temos uma herança de papel
na empresa que temos que prote-
ger e manter.Há muitas empresas
que morreram assim, que eram as
líderes numa indústria e que minimi-
zaram as tendências do mercado. A
fotografia é um bom exemplo deste
tema, minimizou a passagem para o
digital. Nós não o fizemos, há cerca
de 15 anos o nosso presidente afir-
mou que iríamos ser os primeiros a
mudar para o digital. Fomos uma
das primeiras empresas a deixar a
copiadora analógica e a passar para
os multifunções. O papel continua a
crescer e enquanto assim continuar,
estaremos com o papel, tentado ter
uma política o mais amigável possí-
vel do meio ambiente e aconselhan-
do as empresas a imprimir melhor.

Presidente da Xerox Technology

Armando Zagalo de Lima é um executivo português detentor de um dos mais altos
cargos numa empresa internacional da indústria de artes gráficas. Entrou para a
Xerox em 1983 e desde janeiro deste ano que assume o cargo de presidente da
Xerox Technology, mantendo também a função de vice-presidente executivo da
Xerox Corporation. Ainda recentemente, ocupava a cadeira de presidente da
empresa na Europa, altura em que esta entrevista decorreu.

"Enquanto houver papel,

estaremos com o papel"
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É
uma gráfica alemã, situada em Dus-
seldorf, a cidade que recebe a Dru-
pa, e é um exemplo a todos os ní-
veis de como uma empresa gráfica

pode actuar no mercado: como empresa de
serviços de impressão, que já soma vários
prémios, e como gráfica que se preocupa
com questões ambientais - com emissões
quase nulas de carbono - e com questões
sociais. Na longa sua lista de distinções, o
grupo Druckstudio voltou a constar na lista
das 100 empregadoras na Alemanha e foi
nomeada uma das "Melhores empregado-
ras da Alemanha". 

"Utilizamos materiais e consumíveis
amigos do ambiente, temos um sistema de
iluminação eficiente, na sala de impressão
reduzimos o consumos de energia, de água
e álcool, não necessitamos de óleo aqueci-
do e temos um sistema fotovoltaico no tel-
hado da gráfica", a lista vai sendo apresen-
tada pela responsável de marketing da
Druckstudio, Fotini Drechsler.

A empresa participa no projeto "Ecopro-
fit" da cidade de Düsseldorf, e investiu na
utilização de iluminação energeticamente
eficiente, na transição para a eletricidade
verde, e em sistemas de energia solar.
Atualmente, já não depende de petróleo pa-
ra aquecimento, uma vez que instalou nas
máquinas de impressão plantas para a re-
cuperação de calor. Graças a estas iniciati-
vas, o Grupo Druckstudio não apenas redu-
ziu sua pegada de carbono em 485 tonela-
das de CO2 por ano, mas serve como
exemplo de negócio sustentável para a
indústria gráfica. Em termos das duas maio-
res fontes de emissão de CO2, aquecimen-
to e eletricidade, a Druckstudio pode orgul-
har-se de ser praticamente isenta de carbo-
no. Para além de tudo isto o Grupo Drucks-
tudio em Düsseldorf é a primeira gráfica no
mundo a implementar uma estratégia dire-
cionada para a proteção ambiental em
matéria de consumíveis, e a mudar comple-
tamente para a linha Saphira Eco da Heidel-
berg, que cumpre rigorosas normas am-
bientais nos consumíveis para a indústria
gráfica e que inclui tintas, vernizes e chapas

de impressão, entre outros consumíveis.
"Temos noção da nossa responsabilidade
para com a sustentabilidade", sublinhou
Drechsler. "O nosso compromisso para com
a proteção ambiental é tão importante com a
inovação na tecnologia de impressão, uma
vez que as duas de relacionam de forma di-
reta". 

APOSTA NO FACTOR HUMANO
Outra das bandeiras da empresa, se-

gundo Drechsler, consiste em ligar os fun-
cionários à empresa de uma forma que to-
dos se sintam parte de uma equipa. A gráfi-
ca, que conta com 83 funcionários, tem vis-
to os seus lucros aumentar de ano para ano
e Fotini Drechsler considera que esse factor
também se deve a uma política de respeito
e inclusão que desde cedo assumiram com
toda a equipa de trabalho. "Em 2007 au-
mentámos o esquema de distribuição de lu-
cros pelos funcionários. Temos uma cultura
corporativa baseada na confiança e no res-
peito. Os nossos funcionários têm uma
grande atenção nossa, tal como os clientes
e a sustentabilidade", frisou.

Tudo junto, associado à aplicação de
um modelo de negócio sustentável, criou
uma vantagem competitiva ao Grupo
Druckstudio, fundado em 1977, que nos últi-
mos anos tem vindo a registar um cresci-
mento anual de dois dígitos, provando que a
soma de operações ecologicamente correc-
tas, produtos manufacturados de forma sus-
tentável e uma cultura corporativa baseada
na participação e responsabilidade, pode
criar vantagens que se tornam cada vez
mais necessárias num mercado onde a
competição é cada vez mais feroz. 

Grupo Druckstudio

Como apostar na ecologia 

e subir na economia 

Fotini
Drechsler,

responsável de
marketing da
Druckstudio.

Na esquerda,
,Fotini

Drechsler e
Werner

Drechsler, CEO
da empresa,

numa entrega
de prémios
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N
os dias de hoje, os mercados tra-
dicionais e os impressores digitais
competem com preços cada vez
mais baixos. Para ser bem suce-

dido na indústria de impressão, torna-se
necessário lançar no mercado produtos
inovadores, que permitam a obtenção de
margens mais altas.

Os impressores digitais que possuam
uma máquina eletrofotográfica têm a opor-
tunidade de entrar num mercado que se
encontra em rápido crescimento: produtos
fotográficos especiais.

Segundo o IDC Research, prevê-se
que a taxa de crescimento anual no mer-
cado da fotografia especializada atinja os
23,5 por cento até 2014. Um factor chave
deste crescimento passa pela procura de
novos produtos. 

DEFINIÇÃO DA CATEGORIA
Os produtos fotográficos que os im-

pressores podem oferecer dividem-se em
quatro grupos principais. 

Livro de fotos, ou álbum, que con-
siste numa compilação com capa dura ou
mole, que pode incluir imagens, textos,
histórias, decorações e outros efeitos. Os
álbuns são precisamente a aplicação líder,
na especialidade de fotografia. Os serviços
fotográficos online permitem aos consumi-
dores criar, com facilidade, um álbum fo-
tográfico personalizado, com todas as ca-
racterísticas que pretendam incluir, como
efeitos de imagem e títulos personaliza-
dos.  

Calendário com fotografias consiste
num calendário personalizado com ima-
gens, títulos, destaques de datas espe-

ciais, decorações e outras características
exclusivas que o cliente pretenda incluir.
Tal como acontece com os álbuns de fo-
tos, a criação do calendário é automatiza-
da e é de fácil personalização, numa varie-
dade de formatos, com uma ou várias ima-
gens, e este pode ser entregue em compi-
lação, com arame, agrafado ou em cartaz
de tamanho grande. Também se pode pro-
duzir um calendário com uma história, em
sequência, ou através da colagem de ima-
gens.

A categoria de postais e cartões
com fotos pode integrar imagens impres-
sas em papel, com uma saudação, convi-
te, anúncio, e inclui outro tipo de cartões,
nomeadamente cartões de visita. Por nor-
ma, estão disponíveis em diversos taman-
hos e são fáceis de personalizar com men-
sagens, decorações, cores de fundo e ou-
tros efeitos.

A quarta categoria de produtos fo-
tográficos, engloba elementos como cane-
cas, puzzles e tapetes para rato de compu-
tador.

PRIMEIROS PASSOS
A capacidade de produzir numa vasta

gama de cores, de imprimir dos dois lados,
em diversos tipos de substratos, e de
acrescentar dados variáveis, são alguns
dos factores que fazem com que os equi-
pamentos digitais estejam bem adaptados
para criar valor acrescido a um produto fo-
tográfico personalizado.

As recentes optimizações, tais como a
capacidade de imprimir em papel em gran-
de formato, para calendários e cartazes, e
de utilizar tintas de melhor qualidade, au-

mentando a qualidade da imagem, sem re-
duzir a produtividade, trouxeram ainda
mais valor às opções disponíveis para os
clientes. 

Para além da qualidade de imagem e
da capacidade de personalização, os equi-
pamentos digitais oferecem um conjunto
de vantagens únicas no mercado da foto-
grafia. A velocidade destes aparelhos, por
exemplo, permite aos fornecedores de ser-
viços de impressão cumprir com os rápi-
dos tempos de resposta exigidos pelos
clientes quando encomendam o serviço.

Para além de uma máquina digital, pa-
ra entrar neste negócio, são necessários
outros serviços de impressão e devem-se
acrescentar, no mínimo, mais três capaci-
dades. Entre elas, encontra-se a necessi-
dade de adquirir um software que permita
ao utilizador final criar aplicações persona-
lizadas com as suas fotos digitais, de for-
ma também a enviá-las para os impresso-
res. Por exemplo, uma agência de viagens
poderia colocar à disposição dos seus
clientes um software para o design de ca-
lendários e álbuns de fotos e outros produ-
tos onde estes possam utilizar as suas fo-
tos de férias. O pedido do cliente será re-
cebido pela impressora que imprime, faz o
acabamento do produto e o entrega pron-
to. Da lista de requisitos fazem ainda parte
os equipamentos de acabamento para la-
minação, corte, dobra, vinco e encader-
nação. As opções de acabamento servem
para aumentar a qualidade e a criatividade
dos produtos fotográficos.

O laminado, com acabamento brilhan-
te, confere uma aparência de alto impacto
e melhora o aspeto produto. As opções de

acabamento, nomeadamente uma linha de
criação de livros, também podem contribuir
para o aumento da produtividade dos im-
pressores.

Por fim, é necessária uma infraestrutu-
ra eletrónica para tudo isto. A utilização de
um mostruário num website deve permitir
ao consumidor fazer a encomenda, carre-
gar as imagens e pagar o seu produto. O
último passo do processo é possuir um sis-
tema de gestão e de execução das ordens
de encomenda. 

O sucesso no mercado de serviços de
fotografia depende, em grande parte, da
definição e da construção do modelo de
negócio, e da implementação de um pro-
grama adequado para uma comerciali-
zação bem sucedida dos serviços ofereci-
dos. Trabalhar com um fornecedor que
possa proporcionar, orientar e recomendar
a forma mais eficiente de navegar pelos
desafios do mercado das aplicações de fo-
tografia, pode ajudar os impressores digi-
tais a atingir bons resultados com esta no-
va oferta de serviços.

Os impressores digitais procuram con-
tinuamente expandir os seus serviços de
impressão digital, e os serviços de fotogra-
fia oferecem um potencial excepcional co-
mo centros de lucro. A procura de álbuns
de fotografias, de calendários, de postais e
de outras especialidades não mostra si-
nais de desaceleração. Os impressores di-
gitais com equipamentos flexíveis de im-
pressão digital, de alta qualidade e com
experiência no mercado fotográfico, têm
grandes oportunidades de aumentar os lu-
cros, ganhar novos clientes e fortalecer a
lealdade dos seus clientes. 

Impressão digital cria novas oportunidades de negócio

A Sistrade pretende fortalecer a sua
capacidade comercial e técnica no mer-
cado francês, bem como aumentar o seu
volume de vendas no mercado já em
2012, e iniciou o ano com a abertura de
uma representação em França e com
uma missão de reconhecimento em Pa-
ris. Também este ano, abriu uma dele-
gação em Abu Dabi e conta com uma
missão de reconhecimento nos Emiratos
e no Líbano. 

Ainda na sua lista de conquistas in-
ternacionais recentes, consta a Ekol Of-
set, considerada uma das 1000 maiores
empresas da Turquia, a funcionar numas
instalações com cerca de 40.000m2, com
350 funcionários, que selecionou solução
ERP|MIS Sistrade Print.

… e nacional
A Etiforma adquiriu re-

centemente o MIS da Sis-
trade. A Sistrade Print é

uma solução vertical especializada para
as empresas de rótulos e etiquetas, que
vai permitir à Etiforma uma gestão inte-
gral de todos os departamentos, desde a
orçamentação específica (parametriza-
da) por tipo de produtos (etiquetas),
gestão de pedidos, faturação, compras a
fornecedores, gestão de stocks, gestão
das ordens de fabrico, captura de dados
em fábricas com terminais industriais,
SCADA e contabilidade, entre outras fun-
cionalidades. A Etiforma - Sociedade Eu-
ropeia de Etiquetas (Grupo Higifarma),
criada em fevereiro de 1993, é uma em-
presa portuguesa especializada no fabri-
co de etiquetas autoadesivas, incluindo
Fix-a-Form e etiquetas em Braille.  

Sistrade continua a expandir a sua
presença internacional…

Sistema inovador aumenta valor 
aos produtos de impressão

Produtos impressos que causam mais impacto, novos modelos de negó-
cio, máquinas otimizadas para qualquer tipo de pedidos: a luta para con-
quistar os leitores decide-se também, cada vez mais, na área da manipulação de produtos
impressos. A Müller Martini vai revelar, na Drupa 2012, de que forma se podem utilizar com
êxito soluções inovadoras, com novos modelos de negócio e como se podem complemen-
tar, de forma fácil e prática, os sistemas já existentes. O envernizado brilhante, a laminação
chamativa, a estampagem a seco e em papel de qualidade háptica, tornam-se numa mais
valia para captar a atenção dos produtos, tal como arame com cor, solapas, contornos da
cunhagem, marcadores de livros, amostras de produtos ou ofertas.

No processo de agrafar ou de coser, ou nas linhas de acabamento de livros de enca-
dernação de bolso e de capa dura, os produtos impressos de alta qualidade destacam-se
pelo valor acrescentado. A manipulação desempenha, por isso, um papel fundamental na
criação dos meios impressos mais atrativos para o cliente.

Polytype aposta no grande formato
Na Drupa vai também decorrer o lançamento mundial da impressora

a jacto de tinta de grande formato Quantum Virtu, da Polytype.
Disponível em larguras de 2,5 m e 3,5 m, este equipamento de cura

UV de alta definição, incorpora cabeças de impressão de 10 picolitros, pa-
ra produzir imagens com 1.400 ppp destinadas a uma ampla gama de
aplicações industriais e de visualização.

PRE-DRUPA
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Ricoh obtém Certificado de excelência em cor
A Ricoh Pro C901Graphic Arts Editions obteve o certifi-

cado IDEAlliance Standards como Digital Press System “pe-
la sua cor, propriedades de impressão e capacidade de pro-
dução”. Esta certificação corresponde a um dos mais impor-
tantes reconhecimentos do mercado americano e garante
que a RICOH Pro C901, com controlador Fiery, atinge os re-
quisitos exigidos para alcançar a excelência em precisão co-
lorimétrica, repetições, durabilidade e registo.

A RICOH Pro C901 Graphic Arts Edition é a estrela das impressoras a cores da compan-
hia japonesa e uma das razões que levaram a Heidelberg a eleger a Ricoh como parceira no
seu percurso na impressão digital. A certificação obteve-se em conjunto com os servidores de
impressão da Efi  (E41 e E81).

bizhub PRESS C8000 no topo de vendas
A bizhub PRESS C8000, modelo topo de gama da Konica Minolta, foi a impressora

de produção a cores mais vendida na Europa em 2011, segundo dados da infoSource.
Apresentado ao público europeu na IPEX, em maio de 2010, o modelo já recebeu o

prémio Exceptional Certified Five Star da BERTL em março de 2011 e o prémio Best Co-
lour Production System em julho do mesmo ano. A bizhub PRESS C8000 tem uma pre-
cisão e fiabilidade de cor apurada e uma gestão e manipulação de suportes de im-
pressão versátil e elevada produtividade. 

Segundo a infoSource, a bizhub PRESS C8000 soube defender a sua liderança na
Europa durante 2011, tendo conquistando 13 por cento das vendas no segmento de im-
pressão a cores de alto volume.

A bizhub PRESS C8000 apresenta uma alta qualidade de imagem e definição, que
se assemelha à impressão offset e qie se deve essencialmente à tecnologia da Konica
Minolta e também ao toner Simitri HD+ de terceira geração. Além disso, a sua elevada
velocidade de impressão e grande variedade de suportes e impressão também impres-
siona os clientes: imprime 80 páginas A4 a cores por minuto e recebe papel até 350 gra-
mas. O volume de impressão por mês pode chegar às 500 mil páginas.

Novo Centro Océ 
para clientes

A Océ anunciou a abertura ao público
do novo Centro de Experiência do Cliente
para Sistemas de Impressão, localizado em
Poing, na Alemanha. Com mais de 4000
m2 de espaço disponível, este centro reúne
as soluções de impressão contínua a cores
e de gestão de fluxo de trabalho.

Neste centro encontram-se em expo-
sição soluções para processamento de da-
dos de variáveis, soluções para impressão
transacional, TransPromo e correio direto,
aplicações de impressão combinadas em
digital e offset, soluções para a indústria grá-
fica, jornais digitais ou produção de livros. 

A
Océ anunciou a nova gama

de sistemas de impressão

de documentação técnica.

Na vertente de grande for-

mato, o Plotter Océ PlotWave 350,

criado a partir de uma versão mel-

horada da tecnologia Océ Radiant

Fusing, pode imprimir até seis docu-

mentos em formato A1, num minuto. 

Com a nova aplicação Océ Mo-

bilePlot para iPad e com as novas

ferramentas para Internet Océ Mobi-

le WebTools, e acesso a uma rede

Wifi, é possível aceder a arquivos

técnicos utilizando um iPhone,

Blackberry, dispositivos Android,

iPad ou outros dispositivos móveis,

e enviar qualquer trabalho para a

impressora.

Por outro lado, a impressora de

grande formato Océ ColorWave 650

torna possível imprimir, copiar e di-

gitalizar a preto e branco e cor num

único sistema. Utiliza a tecnologia

Océ CrystalPoint, e pode imprimir

até 225 documentos A1 por hora a

preto e branco e a cores. Esta im-

pressora de grande formato tem ca-

pacidade para seis bobinas de dife-

rentes suportes e largura, e as im-

pressões saem secas e cortadas

nas medidas certas.  A máquina de

dobra integrada permite que os do-

cumentos seja dobrados diretamen-

te. A Océ PlotWave 900 é uma plot-

ter a preto e branco, que evoluiu do

sistema Océ TDS800 Pro. Está pre-

parada para produzir três milhões

de metros, ou para uma vida útil de

cerca de onze anos, em ambientes

de alta produção e oferece uma

qualidade de reprodução de 600 x

1200 ppp. 

Para facilitar a distribuição de

documentos, a Océ apresentou a

ferramenta Eneo, um serviço web

que facilita a distribuição documen-

tal. Os utilizadores podem carregar

documentos através desta ferra-

menta, selecionar os destinatários e

manter controlado o processo de

distribuição. Este novo serviço foi

desenvolvido pela Document Servi-

ces Valley, uma fundação indepen-

dente iniciada pela Océ e por outros

colaboradores. 

A Océ aumentou ainda a sua ga-

ma de papel sustentável com um

papel com pegada neutra de carbo-

no, para impressão de grande for-

mato. O Océ RecycledWhiteZero

produz-se numa fábrica que utiliza

integralmente polpa procedente de

papel reciclado. 

Canon distinguida
nos prémios BERTL

A Canon anunciou recentemente
que recebeu seis prémios 2011 da
BERTL, dirigidos a produtos que garan-
tem alta qualidade de imagem, valor e
performance em impressão de grande
formato, software e impressão de docu-
mentos. 

Com base num inquérito levado a
cabo pelos especialistas de produto da
BERTL, a Canon foi distinguida com
Prémios BEST para soluções indivi-
duais com os equipamentos Canon
imageRUNNER, multifuncionais image-
RUNNER ADVANCE, impressoras de
grande formato imagePROGRAF e pe-
la solução de gestão de impressão e di-
gitalização uniFLOW. Adicionalmente,
a empresa recebeu o prémio Linha de
Produtos do Ano nas gamas image-
RUNNER, imageRUNNER ADVANCE
e imagePROGRAF.

Impressoras para documentação técnica
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Calibração de

cor baseada

em Cloud
O XMF ColorPath

Sync é um novo sistema
de calibração de cor, que
permite estabelecer e
controlar os standards de
cor e contribui para tornar
mais eficaz o processo
através do qual os equipa-
mentos de impressão se
adaptam à norma ISO
12647-2. O XMF Color-
Path Sync está baseado
em Cloud. O interface do
utilizador funciona com
um navegador e uma vez
que não necessita de um
software local, pode ser
utilizado a partir de qual-
quer estação de trabalho
ou empresa de im-
pressão, proporcionando
automaticamente todas as
atualizações do sistema.
As escalas de cor ne-
cessárias para a cali-
bração medem-se com
espectrofotómetros stan-
dard (tipo X-Rite Eye-
ONE) e podem ser ligadas
diretamente ao navega-
dor.

Hexacomb apresenta 

novo suporte rígido

A Hexacomb apresen-
tou uma versão do seu su-
porte rígido alveolar Fal-
conboard Build, dirigida ao
mercado europeu. 

O produto, criado para
as aplicações de PLV, ofe-
rece agora melhores resultados através da utilização de
papéis mais brancos e mais fáceis de imprimir, que permitem
um melhor contraste de cor e uma melhor adesão da tinta.

O Falconboard Build é fabricado na Holanda, através de
um processo de produção certificado pelo Forest Stewards-
hip Council (FSC). 

Redução dos custos em cartelaria
A Epson apre-

sentou a SureColor
SC-S30600, uma
impressora de 64
polegadas (162,6
cm), quatro cores
(CMYK), impressão
em rolo, que pode produzir  posters, sinalética, banners,
painéis retroiluminados e materiais para pronto de venda,
bem como decoração para veículos, decoração de interio-
res e de expositores. Permite ainda uma vasta gama de su-
portes em rolo podendo os utilizadores imprimir, com fiabili-
dade e rentabilidade, em vinil, canvas (tela), película trans-
parente, papel fotográfico e numa série de substratos popu-
lares para banners, com uma largura de até 64 polegadas
(162,6 cm).

A
Fespa Digital, que decorreu

em Barcelona, entre 21 e 24

de fevereiro, recebeu mais

de 12 mil visitantes, superan-

do o número inicialmente previsto

pela organização. No total, mais de

46% dos visitantes da indústria de

impressão assistiram ao evento por

mais de que um dia, o que repre-

senta que as visitas totais ultrapas-

saram as 17.500 durante os quatro

dias do certame, um recorde abso-

luto de visitas num evento FESPA

Digital, segundo revelou a organi-

zação.

A apresentação de diversos pro-

dutos de grande relevância para o

sector manteve as expectativas al-

tas sobre o evento e os expositores

fizeram um balanço positivo, con-

cluindo que a feira cumpriu os obje-

tivos comerciais em matéria de ven-

das, captação de clientes e ex-

pansão do canal. 

O Print Shop Live!, o expositor

da Fespa, em que se encontrava

em demonstração um fluxo de tra-

balho interativo em direto - uma no-

vidade na Europa - foi um dos maio-

res atrativos da exposição, com

centenas de fornecedores de ser-

viços de impressão a participar nos

percursos apresentados em inglês e

espanhol. O Big Buck$ Cafe, a cafe-

taria em que se demonstrava um

amplo leque de aplicações digitais

de impressão foi também um dos lo-

cais mais procurados. As secções

Explore Conference, Planet Friendly

Printing Zone, Textile Talk Theatre e

Narrow Format Zone ofereceram

aos visitantes um vasto leque de

oportunidades para aceder às últi-

mas tendências em tecnologia, apli-

cações, crescimento comercial e

sustentabilidade. 

Os espanhóis lideraram o top

dos visitantes (45%), seguidos pelo

Reino Unido (6%), França, Itália e

Alemanha. No total a feira recebeu

profissionais de mais de 111 países.

O próximo certame da Fespa será a

FESPA 2013, sobre “serigrafia digi-

tal e têxtil” que vai decorre no Ex-

CEL London (Londres, Reino Uni-

do) de 25 a 29 de junho de 2013.

A FESPA Digital regressa na pri-

mavera de 2014, à Messe, em Mu-

nique, Alemanha, de 20 a 23 de

maio.

Fespa recebeu mais de 12 mil visitantes
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Mitsubishi Electric marcou presença na Fespa
A divisão de fotografia da Mitsubishi Electric, que conta com mais de 15 anos no cam-

po da impressão digital profissional, também marcou presença na Fespa Digital. A marca
nipónica expôs os seus sistemas digitais Kioskgifts, Easyphoto e MAP, dirigidos à criação
de álbuns de fotografia, calendários, Greetings, entre outros.

A Mitsubishi exibiu os modelos de impressoras profissionais de sublimação térmica
CP-D70DW e CP-D707DW com CP-K60DW-S, que permitem dois tamanhos distintos de
impressão (10x15 e 15x20) sem mudar o papel da máquina. 

Impressora a jacto de tinta por sublimação
A Mimaki vai lançar em abril uma impressora a jacto de tinta de

sublimação, com uma nova tinta direcionada ao sectores de têxtil,
vestuário e de sinalização têxtil.  A TS500-1800 apresenta uma nova
série de funções como velocidade de impressão em papel de subli-
mação de 150 m2/h em modo de alta velocidade, com filtro de vapor
que evita os problemas causados pelo vapor da tinta, e com um mó-

dulo desgasificador Mimaki (MDM-20) que elimina os gases ou as bolhas que se podem
acumular nas tintas durante a impressão. Conta ainda com um alimentador automático e
admite rolos de material até 60 quilos e 300 mm de diâmetro.

HP apresenta as mais recentes impressoras látex 
A HP apresentou os novos equipamentos Designjet

L28500 e HP Designjet L26500 que utilizam as tintas látex HP,
bem como uma gama mais ampla de aplicações de sinalização
para interiores e exteriores. A HP apresentou ainda a gama
completa de material publicitário e de sinalização - entre outros
produtos, a nova impressora industrial HP Scitex FB7600, a HP
Scitex TJ8600 Industrial Press e a gama de impressoras HP
Scitex XP - no seu centro de experiência GSB, dispondo de um
serviço de transporte durante a Fespa Digital.

A impressora HP Designjet L28500 de 2,64m, lançada em novembro, é cerca de 70 por
cento mais rápida do que a HP Designjet L25500, enquanto que a HP Designjet L26500 de
1,55 m é adequada para os clientes que se entram no mercado da sinalização flexível.

GMG lança solução para grande formato
A GMG apresentou a sua nova aplicação como a solução ideal de produção para em-

presas dedicadas à publicidade de interior e de exterior. A GMG ProductionSuite é um sis-
tema modular, composto por Editor, RIP, SmartProfiler e PrintStation, e é compatível com
800 dispositivos de saída. Graças a um flexível sistema de licenças torna possível fazer
instalações à medida: desde uma simples configuração, num computador, com apensa
um RIP, um Editor e o controlo de um dos equipamentos de saída, até uma configuração
descentralizada com múltiplas instâncias do Editor, que permite enviar os trabalhos a mais
de dez equipamentos de impressão e de corte.

Gama  JV400 de impressoras 

de jacto de tinta
Duas novas impressoras vêm reforçar o com-

promisso que a Mimaki assumiu em colocar no
mercado produtos inovadores. A gama JV400
apresenta maiores níveis de velocidade e de qua-
lidade do que as anteriores. O modelo JV400-
130/160LX assume-se como uma impressora que
utiliza novas tintas látex. O modelo JV400-
130/160SUV é uma impressora a jacto de tinta que
combina a impressão de tintas de base solvente
com a durabilidade das tintas de cura UV. As no-
vas impressoras estarão disponíveis a partir da pri-
mavera de 2012. Ambas oferecem o máximo ren-
dimento com o RIP da Mimaki, RasterLink6, po-
dendo depositar três camadas de tinta numa única
passagem com tinta branca e de cor.

Produtos euromedia 
A Fujifilm lançou uma nova gama de substratos no âmbito da sua seleção euromedia.

Para a Acuity LED 1600, a nova impressora híbrida LED UU, os produtos recomendados
podem incluir o logo “Approved media” (Substratos aprovados). Outra novidade da carteira
da euromedia é a Frontlit Produção FR, para aplicações de exterior a médio prazo, e a cer-
tificação B1, que indica que também é adequada para interiores.

Lançamento da

Acuity LED 1600
A impressora UV, Acuity LED 1600

foi apresentada pela primeira vez du-
rante a FESPA. Este equipamento LED
UV híbrido, de bobina e mesa plana foi
construído com tecnologia Fujifilm.

Entre as suas características en-
contra-se o baixo consumo de ener-
gia, um sistema de cura LED UV, qua-
lidade de imagem e uma produtivida-
de de 20m2 por hora. Pode imprimir
tanto em substratos rígidos como
flexíveis (incluindo PET, acrílicos e
policarbonatos) e está indicada para
aplicações como posters, PLV interior
de comércio e displays gráficos.

PORTUGAL

Tel.: 919 339 801

Fax.: 707 500 704

Joao.Ferrao@boettcher-systems.com

Cautchus
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Produtos
auxil iares

A Marca preferida
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Hoje em dia, o ponto de venda contribui significa-
tivamente para a tomada de decisões do con-
sumidor. No caso das marcas, a embalagem

do produto exige a máxima atenção, para que não se
percam vendas e quotas de mercado.

O elemento chave de suporte é o PLV ou POS
Display, designação que cobre todo o tipo de exposi-
tores, displays, material para stands, entre outras pos-
sibilidades. Sejam de tipo permanente ou de uma úni-
ca utilização, de cartão, plástico ou de madeira, e in-
dependente da sua localização, todos dão forma ao
merchandising como técnica de marketing no ponto
de venda e reforçam o valor dos produtos, principal-
mente em alturas de excesso de oferta, ou de crise. 

Na sua relação criatividade/custo e eficiência/re-
sultado, o merchandising como técnica, e o PLV como
forma, atingem uma percentagem significativa de
vendas e de reforço da imagem do produto no mo-
mento da decisão da compra. É por isso que se torna

necessário utilizar novas ferramentas que facilitem o
trabalho dos designers gráficos, publicistas e profis-
sionais do marketing, bem como empresas de artes
gráficas não especializadas. Existem na Internet di-
versos recursos para descarga de desenhos tipográfi-
cos, de embalagem de produto, e de modelos visuais,
que ajudam a ter ideias de conceito e de produção
gráfica. 

Uma das mais recentes iniciativas nesta matéria é
o portal web low-cost de recursos gráficos, especiali-
zado em downloads de layouts de expositores em
cartão - www.plv-design.com - que apresenta mode-
los de trabalho para os profissionais do sector.

Muitas empresas estão convencidas de que inovar se resume a aperfeiço-
ar as suas atividades no campo comercial, tecnológico ou dos produtos.
Mas esta é uma perspectiva antiquada, que está virada para o passado.

Também é frequente as empresas pensarem que inovar passa por ter uma ideia
nova, mas convém não esquecer que as ideias, por si só, não têm valor, uma vez
que estão ao alcance de qualquer um. Para inovar é, portanto, preciso não só ge-
rar ideias novas como saber implementá-las de uma forma rentável.

Há que ter presente que a inovação supõe um processo empresarial foca-
do na criação de vantagens, para a empresa, ou para os clientes, o que, neste
último caso, indiretamente se vai repercutir novamente na empresa. Atualmen-
te, a inovação é uma tendência que se está a tornar numa necessidade para a
sobrevivência das empresas, que devem inovar constantemente para continuar
a ocupar o seu lugar no mercado. 

A inovação pode ser definida como a capacidade da empresa para se adap-
tar às mudanças do mercado, adiantar-se às mesmas e, inclusive, se necessário, mudar de mercado. Deve
ser feita de uma maneira pró-ativa e não reativa, integrada na cultura da empresa, tornando-se numa alavan-
ca de crescimento sustentável. Por isso, inovar significa muito mais do que apostar em fazer melhores produ-
tos, mas sim em criar produtos e serviços diferentes. Por exemplo, ir além da simples satisfação de necessi-
dades e da criação de experiência ou de emoções através do produto, e procurar novas utilizações ou mer-
cados para os produtos existentes, ou encontrar novas necessidades às quais o mercado não está a dar res-
posta.

Um dos aspectos positivos da inovação é que o campo de atuações é muito amplo, mas adoptar esta for-
ma de estar requer a coragem de deixar de fazer as coisas como sempre se fez e, sobretudo, deixar de pen-
sar como é habitual. Inovar também não se trata de fazer diariamente brainstorming, ou seja, de criar uma chu-
va de ideias inovadoras e escolher a que mais nos inspiram. Também não se pode querer acertar à primeira,
porque inovar exige riscos e, por vezes, tempo para criar pilotos, protótipos, ajustes e também para encaixar al-
gum possível fracasso que aconteça pelo caminho. Na verdade, é preferível inovar por passos previamente es-
tudados e planeados. 

Por último, a empresa deve fixar-se nas novas necessidades dos clientes, na sua maioria marcas e fabri-
cantes que também vivem a sua realidade de mudança.  Mais do nunca, qualquer ação de marketing de uma
marca deve ser coerente, em todos os canais que utilizar. Por outro lado, também a relação cada vez mais di-
reta que tiver com os utilizadores, através dos contactos online, permite que possam segmentar e personali-
zar da melhor forma as suas mensagens e promoções.

A HP vai lançar, na Drupa, dois novos equipamentos - a  HP Indigo 20000, criada pa-

ra embalagem flexível, e a HP Indigo 30000, para cartão - permitindo que os converso-

res produzam digitalmente grande parte das aplicações em embalagens flexíveis e em

cartão.

A tecnologia de impressão digital é já popular no sector dos rótulos e em algumas

aplicações de grande formato, nomeadamente Ponto de Venda, mas com estes lança-

mentos a área de ação do digital expande-se a outros segmentos. Segundo sublinhou

a HP, esta nova possibilidade vai permitir às marcas alterar as suas estratégias relacio-

nadas com embalagem, através de uma maior oferta e diversidade do material utilizá-

vel em campanhas específicas, bem como cortes nos custos de armazenagem e me-

nores investimentos com as encomendas.

Breves

Xeikon adquire 
a empresa Flexolaser 
q A Xeikon adquiriu a tecnologia e o negócio da Flexolaser, RSD
Technik GmbH e Flexolaser GmbH, fabricantes de unidades CTP
para aplicações de flexografia e de tipografia.
A empresa ficou ainda com os direitos da marca comercial
Thermoflex da Eastman Kodak Company. As partes implicadas em
ambas as transações, que terminaram em finais de 2011,
acordaram não tornar públicos os detalhes dos acordos.
Estas aquisições fazem parte da estratégia da Xeikon em
apresentar uma nova gama de produtos na área de negócio do
CTP, e de se consolidar como um dos principais fornecedores de
soluções digitais no mercado da flexografia. Para tal, a Xeikon prevê
ampliar os seus departamentos de vendas, marketing e serviços em
todo o mundo.

FINAT anuncia Congresso 
e concurso de etiquetas e rótulos 2012 
q A FINAT, a federação internacional de fabricantes de etiquetas
autoadesivas e de produtos relacionados, já publicou os detalhes e
as bases do seu concurso anual internacional de etiquetas e rótulos,
bem como o programa provisório do congresso da associação, que
vai decorrer em Atenas, Grécia, de 6 a 9 de junho de 2012. A FINAT
irá ainda anunciar o vencedor do concurso de design do logótipo do
congresso deste ano. www.finat.com

Premios FlexoStar 
q As gráficas Saica Pack Beaune, France Flexo e Delta Sac,
clientes da Mediaflex foram distinguidas com sete galardões, na
edição 2011 dos prémios FlexoStar. Os prémios são organizados
pela Associação Técnica Francesa de Flexografia e todos os anos
um júri de especialistas seleciona as melhores impressões em
cartão e em material flexível.
O concurso FlexoStar tem por objetivo a promoção da qualidade,
distinguindo os melhores trabalhos impressos em flexografia, nas
categorias de cartão ondulado, cartão e etiquetas. Os prémios são
anualmente abertos a todos os impressores, membros, ou não, da
ATF. 

China aprova emenda para eliminar
desperdício de embalagens
q Segundo um documento oficial, publicado no site do Governo
Central Chinês, foi recentemente aprovada na China, uma emenda
à Lei de Promoção de Produção Limpa. A alteração, que entra em
vigor em julho, estipula que as empresas devem embalar os seus
produtos de uma forma que "se enquadre bem com a qualidade do
conteúdo, tamanho e custo, originando menos desperdício de
embalagens". De acordo com a emenda, durante o processo de
design de produtos e embalagens, as empresas "devem ter em
conta a influência que estes vão ter na saúde humana e no
ambiente e dar preferência aos projetos que utilizem embalagens de
uma forma inofensiva para a saúde, degradável e reciclável ".
"A China tem assistido a protestos públicos contra o desperdício e o
excesso de embalagens, segundo os quais, isso não só provoca um
desperdício desnecessário de recursos e poluição ambiental, como
também aumenta os preços dos produtos", justifica Wang
Guangtao, legislador chinês.

HP leva impressão digital a cartões e flexíveis

PLV a baixo custo

Como criar
vantagem
competitiva
através do
design e da
inovação



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

FORNECEDORES

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

Qualidades Westland para todos 
os sistemas de impressao.

A nossa equipa oferece 
aconselhamento técnico para 
alcançar a melhor 
solucao para o seu negócio.

Ampla gama de consumíveis:

Telefone: 916 478 524 
jorge@martinwestland.com

TEMOS o CONHECIMENTO
apRESENTAMOS A soluçao 
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Performa White
reformulado
Mantendo a sua estratégia de

apostar no desenvolvimento de pro-
dutos e serviços dirigidos ao segmen-
to de perfumaria e de cosmética, a
Stora Enso lançou o Renewable Pac-
kaging, uma versão melhorada do
Performa White (ver notícia), um tipo
de cartão de embalagem que apre-
senta uma maior suavidade e re-
sistência e que é compatível com ro-
togravura, uma vez que permite im-
pressão de alta qualidade.

Stora Enso completa
oferta de cartões gráficos

A Stora Enso aumentou também a sua oferta de cartões

gráficos com MediaCard, um cartão de uma camada (SL),

com uma superfície sedosa de duplo revestimento. Media-

Card pode ser utilizado em diversas aplicações gráficas e em

embalagens que exigem um aspecto visual de grande impac-

to. Este produto é fabricado na Alemanha.

Cartão ganha preferência
na embalagem de
chocolate

Existem atualmente diversas tendências no

segmento de embalagem de consumo que fa-

vorecem a utilização de cartão como material

de embalagem para chocolate. Uma das mais

evidentes está relacionada com o aumento da

sustentabilidade na cadeia de valor do choco-

late. Este cenário melhora a posição do cartão

ligeiro com camadas, enquanto que o uso de

materiais fósseis e folhas metálicas na embala-

gem é cada vez menos popular. Outra tendên-

cia claramente visível, especialmente nos paí-

ses europeus mais prósperos, consiste em pro-

duzir embalagens de tamanho mais reduzido,

pelo que o mercado tem uma maior variedade

de caixas de cartão. Uma terceira tendência

que se verifica, é a necessidade de novas for-

mas e novos tipos de design de embalagem. 

Nesse âmbito, a Stora Enso Renewable

Packaging lançou as versões melhoradas dos

cartões Performa White, Performa Bright e Per-

forma Cream. Graças à sua neutralidade pe-

rante odores e sabores, os cartões Performa

apresentam-se como ideais para a embalagem

de bombons e de doces, um segmento de uso

em que são utilizados há inúmeros anos. A

suavidade e o aspecto melhorados do Perfor-

ma White tornam-no também adequado às

exigências da embalagem de cosméticos e de

produtos de beleza.

Maarten Coerman 

COO da CirclePrinters

O Conselho de

Administração

da CirclePrinters

nomeou Maarten

Coerman como

novo COO do

Grupo. Coerman

vem do Grupo holandês Roto

Smeets, onde foi membro do

Comité da Direção como

Conselheiro Delegado da

Senefelder Misset.

Francisco Calvache

Diretor da divisão WFPS da Océ

A Océ nomeou Francisco Calvache

como diretor da divisão Océ Wide

Format Printing Systems (Sistemas de

impressão de grande formato) da

Iberia. Francisco Calvache vai

compatibilizar a nova

responsabilidade com o cargo que já

assumia de diretor da divisão Océ Digital Document

Systems (Sistemas digitais de gestão documental).

Calvache está na Océ desde 1996. Começou o percurso

como diretor do Grupo de Negócio de Consumíveis para

posteriormente tomar a cargo a direção da Océ Portugal. 

Michael Kummert

Responsável de produção da KBA

Com efeito a partir de 1

abril de 2012, o

conselho de supervisão

da Koenig & Bauer AG

(KBA) nomeou Michael

Kummert, novo

vicepresidente

executivo de produção. Juntamente com as

duas principais fábricas de máquinas de

folhas e rotativas Rabedeul e Würzburg,

será também responsável pela integração

de outros centros de produção.

Diego Hervás 

Vicepresidente senior de Artes Gráficas

para a Xerox Europa

Após vários anos como diretor

geral da filial espanhola da

Xerox e dois como vice-

presidente e diretor geral do

canal para o Centro e Sul da

Europa, Diego Hervás assume

a responsabilidade de gerir o negócio de Artes

Gráficas da Xerox Europa. Hervás reportará

diretamente a Jeffrey Jacobson, recentemente

nomeado presidente global da divisão de

Comunicações Gráficas.

Coala
Antalis lança gama para
impressão de grande formato

A Antalis apresentou, na Fespa, a nova gama de produtos pa-

ra impressão de grande formato - Coala - que é ao mesmo tempo

um dos pilares da iniciativa Digital-to-Business (d2b) da Antalis, a

nível europeu. A gama Coala inclui 20 produtos para tintas de ba-

se aquosa e 54 para tintas solventes/UV/ látex e inclui substratos

para interior e exterior, nomeadamente papéis, adesivos, lonas,

têxteis, laminações e especialidades, tendo dado especial

atenção ao desenvolvimento de produtos para tintas látex.

A coleção Coala procede de fornecedores europeus que fo-

ram cuidadosamente seleccionados, como base em critérios co-

mo as credenciais ambientais, uma vez que a gama inclui uma

considerável seleção de produtos sem PVC, nomeadamente fil-

mes, têxteis e papéis com certificação FSC ou PEFC.

O mercado de comunicação visual está a crescer entre 5% e

10% ao ano, com um claro potencial no segmento dos substratos

flexíveis, ligados à diversidade (papel, vinil, adesivos, filmes, têx-

teis, entre outros). Para facilitar a escolha dos produtos, a Antalis

conta com amostras para produtos de tintas de base aquosa,  pa-

ra produtos para tintas solventes / UV / látex, e um catálogo de

apresentação de toda a gama.

PESSOAS

* AQUI NUNCA CHOVE, 

TRABALHA-SE MELHOR A SECO.

* AS RODAS NÃO DEIXAM MARCAS NA PISTA.

* NÓS É QUE DEFINIMOS O PONTO.

* MÁXIMA VELOCIDADE, MENOR CONSUMO.

* ADESÃO PERFEITA (A SECO OU MOLHADO).

* REALCE O BRILHO, VALE A PENA.

* EM MARCHA, OS PÓS ESTÃO INTERDITOS.

* RESISTÉNCIA MAXIMA AO PRIMEIRO CONTACTO. PRECISAM-SE COLABORADORES 
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Breves

Sappi lança plataforma Houston
q Houston é a nova plataforma de informação online da Sappi Fine
Paper Europe, especificamente desenvolvida como ferramenta de
apoio aos profissionais da indústria gráfica. Além de oferecer
informação sobre papel, impressão e manipulados, os utilizadores
podem comunicar, através de chat, com o pessoal técnico da Sappi,
para colocar dúvidas ou partilhar ideias. Um quadro de alerta avisa os
visitantes da página quando um especialista da Sappi está disponível,
e em que idiomas pode comunicar. 
www.sappi.com/houston

Papel térmico sofre aumento de preços
q A Mitsubishi HiTec Paper Europe vai aumentar os preços do papel
térmico ThermoscriptPOS em cerca de 5%. Os novos preços entram
em vigor a partir de 15 de abril de 2012.

UPM vende ativos de papel de
packaging
q A UPM encontra-se em processo de venda da sua produção de
papel de embalagem à empresa sueca, especializada nesta área,
Billerud. O negócio inclui duas máquinas de papel de embalagem, uma
em Pietarsaari e outra em Tervasaari (Finlândia). O valor da transação
é de 130 milhões de euros e está sujeito à aprovação regulatória,
pretendendo-se concluir a operação no segundo trimestre de 2012. 

Sappi distingue impressores do ano
q Os prémios Sappi European Printers of The Year pretendem
estimular as gráficas a encontrar os melhores processos, os melhores
métodos de trabalhos e a melhor combinação de experiência e de
materiais gráficos para atingir os melhores resultado. 
Decorrem de dois em dois anos, reunindo os vencedores de ouro,
prata e bronze numa única cerimónia de entrega de prémios. A Sappi
revelou que em breve serão anunciados os vencedores.

A Floresta Urbana
q Na Europa, cerca de 90% dos
jornais e das caixas de cartão ondulado,
são fabricados com fibra reciclada e em
média 54%  das fibras que se utilizam
para fabricar papel procedem da
“floresta urbana” de papel usado que é
recuperado na reciclagem.
O papel de fibra virgem e o papel de
fibra reciclada integram um único ciclo,

que para se manter em bom estado necessita de incorporar
permanentemente uma determinada quantidade de fibra virgem, dado
que a celulose se vai deteriorando (pode ser reciclada cerca de oito
vezes). Cerca de 19% do papel que utilizamos não pode ser
recuperado para reciclagem ou porque é guardado, como acontece
com os livros, ou porque se estraga com a utilização. 
A fibra virgem é preferencialmente utilizada para fabricar papéis que,
pelo seu uso, necessitam deste tipo de fibras, e que ao serem
reciclados, estão a injetar fibra nova no ciclo, permitindo a sua
manutenção. Deste modo, tanto a floresta real – as plantações para
papel – como a “floresta urbana” - o papel usado - são elementos
essenciais no ciclo integrado e sustentável do papel.

Logistipack
adquire Semaq
Emballages

A Inapa anunciou que a sua
subsidiária Logistipack adquiriu a
Semaq Emballages, uma empre-
sa francesa de embalagem, com
forte implantação no sul e oeste de
França. Esta transação faz parte
de um plano estratégico orientado
para o desenvolvimento de negó-
cios complementares do papel,
que permitam maiores lucros e
previsões de crescimento. O
negócio da Semag encontra-se
principalmente focado em três
segmentos de mercado: indústria
alimentar, indústria química e
indústria vinícola, oferecendo pro-
dutos para embalagem e transpor-
te de líquidos, tais como contento-
res de plástico e metal, caixas de
cartão e paletes de plástico para
armazenagem e transporte. 

O grupo Portucel Soporcel vai pro-
mover 22 estágios profissionalizantes
em 2012, uma iniciativa desenvolvida
no âmbito da sua política de recursos
humanos e que “reflete um papel dina-
mizador na formação de futuros qua-
dros técnicos”, segundo anunciou a em-
presa em comunicado. Os estágios são
dirigidos a alunos, com idade até 30
anos, diplomados do Ensino Superior
Universitário e Politécnico e de cursos
técnico-profissionais. A formação deco-
rrerá nas várias áreas de atividade da

empresa, abrangendo o RAIZ - Instituto
de Investigação da Floresta e Papel, em
espaços florestais e nos três complexos
industriais do Grupo, situados em Ca-
cias, Figueira da Foz e Setúbal. 

Também para este ano, está previs-
ta a atribuição de estágios ao abrigo do
Inov Contacto, um programa de está-
gios internacionais promovido pelo Mi-
nistério da Economia e do Emprego,
que visa apoiar a formação de jovens
com qualificação superior em contexto
internacional.

Grupo Portucel Soporcel promove
22 estágios profissionais

Digigreen é um dos mais recentes
produtos da Antalis, da gama de papéis
e materiais direcionados para a im-
pressão digital. É um papel 100% digi-
tal e eco-responsável que surge no se-
guimento da estratégia da empresa em
matéria de desenvolvimento sustentá-
vel. A Antalis lançou a iniciativa "Digital
to Business", que oferece apoio tec-
nológico e uma plataforma a partir da
qual os vários protagonistas do mundo
da impressão digital (impressores off-
set e digitais, fabricantes de papel,
agências de comunicação, designers,
centros de cópias e utilizadores finais)

podem obter informação e partilhar ex-
periências. 

Este papel Premium oferece quali-
dade de impressão a cores e a preto e
branco, com toner líquido ou seco, e é
compatível com as tecnologias de im-
pressão da Canon, Xerox, Kodak, Koni-
ca Minolta, MGI, Ricoh e Xeikon. Conta
com a cert i f icação FSC, FSC -
C101533 e Ecoetiqueta Europeia e
cumpre a normativa REACH (Registo,
Avaliação e Autorização de Químicos),
que tem por objetivo reduzir a utilização
de substâncias químicas nos processos
de produção e distribuição.

Digigreen, 
papel digital e 100% ecológico
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