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Cerca de 314.500 profissionais de
mais de 130 países visitaram a
drupa, o que representa menos

75.500 entradas do que em 2008. "Esta
quebra não é uma surpresa para nós
nem para o sector. Só na Alemanha a
indústria de impressão perdeu, entre
2000 e 2011, cerca de 3.900 empresas e
mais de 61.000 funcionários. Nos EUA,
no mesmo período, mais de 7.700 em-
presas fecharam as portas", justificou
Werner Matthias Dornscheidt, presidente
e CEO da Messe Düsseldorf. "Tendo em
conta este cenário, não é de estranhar
que tenhamos tido menos visitantes este
ano. De qualquer forma - e esta é a
questão chave - já não vêm à drupa
grandes delegações ou viagens de grupo
corporativas, mas sim os gestores de to-
po, que viajam a Düsseldorf e que to-
mam as decisões de compra".

Com mais de 190.000 visitantes es-

trangeiros, a vertente internacional da
drupa manteve-se forte. Este ano regis-
tou-se um elevado número de 15 mil visi-
tantes profissionais provenientes da Ín-
dia, que se classifica assim como a se-
gunda maior nação visitante, depois da
Alemanha (123.000 visitantes). Atrás
destes dois países, no ranking, estão:
Bélgica, França, Holanda, Grã-Bretanha,
EUA, Suíça e Itália. Também se verifica
um aumento de visitantes do Sul e Amé-
rica Central (8,8% em 2012, em compa-
ração a 7% em 2008), nomeadamente
do Brasil. 

Os temas dominantes da drupa 2012
foram a automatização, a impressão digi-
tal e, dentro desta, a impressão a jato de
tinta e em formato B2, as  tecnologias hí-
bridas offset-digital,  aplicações web-to-
print, a impressão de embalagens, e a
impressão ecológica, sem esquecer um
dos anúncios que marcou a feira: a im-
pressão nanográfica. 

Na área de expositores de acaba-
mentos, registou-se um aumento de mar-
cas chinesas. Cerca de 40% dos visitan-
tes afirmaram estar interessados em
equipamentos e sistemas de impressão
digital.

A próxima Drupa irá decorrer de 2 a
15 de junho de 2016.

Drupa 2012: Feira de inovação e de pouco investimento

Muller Martini exibe soluções

para offset e digital
A Müller Martini revelou um conjunto de inovações na

drupa, onde demonstrou as capacidades das máquinas Ale-
gro (encadernadora), FlexLiner (sistema de inserção de en-
cartes), FlexPack (sistema de pacotes) e da Ventura MC
Compact (máquina de coser), que podem ser operadas por
uma única pessoa. A fabricante mostrou ainda as várias so-
luções do seu porfolio para acabamentos nas áreas de offset
e digital, nomeadamente, a Diamant MC Hybrid, um equipa-
mento para a produção de livros híbridos de capa dura.

Konica Minolta apresenta  a

primeira inkjet da marca

KM1 é a primeira impressora a jato de tinta da Konica
Minolta desenvolvida para o sector de impressão profissio-
nal. A cores e de alta velocidade, processa em formatos até
B2 e atinge uma velocidade de 3.300 folhas por hora, com
uma resolução de 1200x1200 ppp, garantindo qualidade de
impressão.

Impressão digital a jato de tinta a bobina
A Fujifilm apresentou na drupa 2012,

um novo equipamento de impressão digital
jato tinta de formato B2, que incorpora tec-
nologia de ponta para serviços de im-
pressão de embalagens de cartão flexível.
A marca desenvolveu ainda uma tinta UV,
Vividia, para dar resposta aos requisitos es-
pecíficos da impressão deste tipo de cartão.
Para além de permitir a reprodução de imagens de elevada qualidade, esta tinta é indicada
para o manuseamento de papel espesso e para as diferentes operações de pós-impressão
que o mercado de embalagem exige.

Controlo, corte e rebobinado de etiquetas 

A máquina de controlo, corte e rebobinado de eti-
quetas SATURN Plus TE 330 da Prati, equipada com
Câmara Nikka Alis L1C-330, que esteve em exibição
na drupa, dedica-se ao controlo, correção, corte, nu-
meração e rebobinagem de etiquetas autoadesivas e é
ideal para aplicações em sectores como a cosmética, a ali-
mentação e saúde, permitindo um controlo rigoroso
das etiquetas e rótulos.

Laboratorio digital 

A Epson apresentou na drupa o seu compacto laboratório digital de seis cores para im-
pressão de fotografias com qualidade. O Epson SureLab SL-D3000, dirigido a ambientes
comerciais tradicionais de mini-laboratório, oferece ainda novas oportunidades de negócio
para os proprietários de gráficas e repografias. Permite imprimir fotografias, cartãos de feli-
citações, folhetos e brochuras promocionais em papel brilhante ou mate até 12 polegadas
(30,5 cm) de largura. A fabricante apresentou ainda uma nova geração de tintas.

Mimaki revela  soluções de

impressão a látex e UV-

solvente 
A Mimaki apresentou, na drupa, as suas mais recen-

tes soluções de impressão a látex e solvente e revelou a
nova impressora plana UV-LED High Gap. Em exibição
esteve ainda a impressora látex de alta velocidade e ele-
vada qualidade, JV400-160LX, que utiliza tinta de látex
ecológica com tinta de látex branca, e a JV400-130SUV,
que combina a flexibilidade da impressão solvente com a
durabilidade das tintas de cura UV.

Ambos os sistemas utilizam o RasterLink6, um RIP
da marca que é simples de utilizar e que permite aplicar
três camadas de tinta numa passagem com branco e
tintas de cor. Os sistemas conseguem imprimir até 18
m2/h. O  tamanho do ponto mínimo de 4 picolitros e a
capacidade de utilizar pontos de tinta de tamanho va-
riável garantem uma gradação suave sem parecer gra-
nulada. 

A impressora plana desktop UJF-3042HG também
esteve em exposição. A nova versão High Gap (HG)
consegue imprimir objetos até 15 cm de altura. 

FFEI apresenta gama alargada de

produtos 
A FFEI apresentou na drupa a sua gama alargada de

produtos, incluindo uma nova solução abrangente de eti-
quetas digitais, que inclui uma impressora de jato de tinta di-
gital Caslon, com uma nova unidade de cor especial digital
incorporada que imprime tinta branca, e o mais recente soft-
ware RealPro Workflow da FFEI. Estas soluções permitem
que as empresas de conversão de etiquetas e lojas de im-
pressão digital sejam parceiras de um fornecedor de tecno-
logia onde todos os componentes são concebidos para tra-
balhar em conjunto. 

A Caslon, uma impressora a jato de tinta digital a cores
desenvolvida em conjunto pela FFEI e pela Nilpeter A/S, po-
de ser instalada como parte de uma impressora de etique-
tas de bobina estreita tradicional ou utilizada como um sis-
tema a jato de tinta digital autónomo, convertendo etiquetas
de elevada qualidade, com bobinas com uma largura até
420 mm, a 25 m por minuto, valor que pode ascender a 50
m (dependendo da resolução). 

A FFEI aproveitou ainda a drupa para lançar o seu novo e
exclusivo Programa de Parceiros VIP mundial, concebido pa-
ra aumentar a disponibilidade global dos produtos da marca.
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Pixartprinting personaliza

material de escritório

Pastas, porta-documentos, arquivadores A4, fol-
hetos, brochuras, cartões de visita e papel de
carta são alguns dos artigos de escritório que a

Pixartprinting imprime com design e imagens perso-
nalizadas, permitindo que o material de escritório de
uma empresa possa ser criativo e original.  

Os artigos podem ser encomendados direta-
mente na página online desta empresa web-to-print,
nas secções dedicadas ao pequeno formato e à em-
balagem. Após a seleção da categoria e do modelo
do produto, o cliente pode descarregar o modelo e
aplicar os grafismos personalizados. O website con-
ta ainda com a secção FAQ, onde estão reunidas as
dúvidas mais comuns, e conta ainda com o serviço
de chat que possibilita assistência online.

ABI Graphique distribui
produtos da Bell e
Howell em Portugal
q A Bell e  Howell, fornecedora de
soluções e de serviços de mensagem
baseados em papel e digital, vai contar com
a  ABI Graphique como distribuidora
exclusiva dos seus sistemas de
classificação em Portugal, França e Bélgica.
A sede da ABI Graphic está situada em
Saint-Fargeau Ponthierry, no sul de Paris.
Entre as várias soluções que a ABI
Graphique vai representar encontra-se o
sistema de classificação Criterion APEX
capaz de processar mais de 70000
elementos de correio por hora, oferecendo
operações rápidas e seguras, e a gama de
soluções de harware e software para leitura,
descodificação e controlo da informação.

LotoTec adequado para
rolos de tinta
q "Descobre os valor verde" é o slogan
que faz alusão às características do
revestimento LotoTec. Este produto foi
distinguido com o Prémio para a Inovação,
atribuído pela organização alemã
Deutschen Druckindustrie, que se tem
dedicado à produção de rolos de água. Os
rolos de tinta LotoTec utilizam o
revestimento LotoTec, patenteado pela
Westland para selar rolos de elastómero,
que incorpora polímeros de flúor para
obter uma superfície suave e que repele a
água, tanto nos rolos de tinta mais duros,
como nos mais suaves. 
As vantagens para o gráfico são:
l Limpeza: Não são necessárias
lavagens intermédias durante as
mudanças de cor. 

l Equilíbrio de tinta e água:o equilíbrio
entre a tinta e a solução de molha
restabelece-se rapidamente depois das
mudanças de tinta.
l Superfície selada: Repele a água e
outras substâncias. É resistente aos
químicos e a outros agentes que
participam na impressão, incluindo as
tintas UV. 
l Estabilidade dimensional e ajustes
precisos. 
l Permite a impressão sem IPA.

:Apogee StoreFront,
Ecommerce na "cloud"
q O :Apogee StoreFront é uma aplicação
de software que permite ao fornecedor de
serviços de impressão a possibilidade de
promover os seus serviços e produtos
através da Internet. Esta solução web-to-
print torna possível oferecer tanto produtos
impressos como serviços. Este tipo de
aplicação pode ainda ser utilizado em
comunicações business to business, ou
para uma empresa criar uma entrada
pública de trabalhos, podendo chegar a um
conjunto muito mais amplo de clientes. 

Pantone Inspira conta
com 336 novas cores 
q A Pantone acrescentou 336 novas
cores à Pantone Plus Series, apresentando
assim um total de 1.677 cores. Lançada em
2010, a Pantone Plus Series é a geração
seguinte do Pantone Matching System e
oferece aos designers uma forma de
comunicar e controlar a cor durante todo o
processo de design desde o processo de
inspiração até à produção final.
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De que forma começou a Enviestudos
a trabalhar com as gráficas?

A Enviestudos foi criada em 1999 por
mim e pelo meu sócio Rui Guinote. Co-
meçámos a trabalhar com empresas gráfi-
cas cerca de um ano depois, altura em que
Portugal começou a importar diretivas co-
munitárias. Os nossos primeiros trabalhos
passavam por permitir às gráficas a adap-
tação a uma legislação cada vez mais mo-
derna e uniformizada a nível europeu, prin-
cipalmente em matéria ambiental. Nesse
sentido, trabalhámos com várias gráficas, o
que nos permitiu conhecer os seus proces-
sos de trabalho e de negócio. Entretanto
em 2005 formalizámos um protocolo com a
APIGRAF. 

Para além dessa vertente, que outros
serviços prestam às gráficas?

Desenvolvemos diversos serviços nas
gráficas. A nossa atividade de consultoria
está focada na legislação, ambiente e se-
gurança. Desenvolvemos também a área
de formação, e em termos de monitori-
zação avaliamos questões como o ruído
ambiental ou laboral, ou ainda a qualidade
do ar interior, conforto técnico, temperatu-
ras, iluminâncias, e outros parâmetros as-
sociados à parte interna da organização e
dos trabalhadores. 

E em termos de gestão, que necessi-
dades têm verificado nesta indústria?

Nessa vertente, prestamos serviços di-
rigidos a empresários que têm uma perspe-
tiva de evolução e diferenciação no merca-
do, onde se inserem o apoio à implemen-
tação de sistemas de gestão da qualidade,
ambiente e segurança, com vista à certifi-
cação. Esse é um serviço que pressupõe
um outro tipo de envolvimento, com outro
tipo de prazos e com outro tipo de resulta-
dos para as organizações. 

E esse tipo de intervenção pode fazer

toda a diferença para os resultados de uma
empresa gráfica?

Neste caso, estamos a falar em desen-
volver, nas gráficas, sistemas de gestão
que estão enquadrados num esquema de
gestão global com vista a produzir resulta-
dos que levem à melhoria de processos, à
diferenciação e à satisfação do cliente. Por
um lado, existem actualmente áreas de
negócio onde a certificação é uma exigên-
cia. Há clientes que não trabalham com
empresas que não estejam certificadas.
Por outro lado, temos situações em que
são as empresas que olham para as certifi-
cações como uma forma de melhorar a sua
organização interna e de funcionamento.
Neste caso a certificação é um fator dife-
renciador e de competitividade em qualida-
de, ambiente e segurança e até mesmo ao
nível de responsabilidade social.

Quando começou a visitar as gráficas
quais as suas primeiras impressões? Havia
muito a fazer?

No início, praticamente tudo, embora
as gráficas não sejam todas iguais. Há um
universo de empresas, que abrange desde
as grandes gráficas - algumas com capital
estrangeiro, onde as regras implementadas
e cumpridas são corporativas e internacio-
nais - até às pequenas e médias, que cons-
tituem a grande fatia do sector. Neste caso,
as gráficas não são diferentes do restante
universo empresarial. São, muitas vezes,
empresas com dezenas de anos, que cres-
ceram impulsionadas pela capacidade e
vontade de fazer de alguém que tinha, de
facto, iniciativa e que conseguiu encontrar
o seu nicho de mercado, mas que do ponto
de vista da gestão está, por vezes, relativa-
mente pouco preparado. Embora o merca-
do tenha evoluído, na altura havia muito a
fazer, em termos de qualidade, ambiente e
segurança. 

Que tipo de fragilidades encontram

com frequência nas gráficas?
Uma das áreas mais críticas e que,

com frequência, necessita de ser melhora-
da está relacionada com os recursos hu-
manos, com a formação e com a com-
petência de técnicos e chefias, em particu-
lar ao nível comercial, de gestão e também
ao nível técnico. A formação técnica na
indústria gráfica é um fator de insucesso e,
por norma, todos os gráficos se queixam
que a única forma que têm de dar formação
e competência aos seus colaboradores é
na própria gráfica, através do passar do
conhecimento entre gerações, entre pesso-
as que já estão e pessoas que vão entran-
do.

Quando entram numa gráfica, como
atuam?

Depende em grande parte do projeto.
Temos situações em que o nosso serviço
passa por executar determinado trabalho e
enviar um relatório, como por exemplo na
área da monitorização. Em matéria de cer-
tificação de qualidade, as gráficas estão in-
seridas em cadeias de valor relativamente
complexas, compostas por vários interve-
nientes. Os clientes  estão cada vez mais
exigentes, querem os produtos bem feitos,
mais baratos, com entregas em prazos
mais curtos, querem interfaces mais expe-
ditos e, obviamente, há que garantir a parte
da assistência pós-venda.

Quanto ao processo de implemen-
tação de qualidade numa indústria gráfica,
dividimos a organização em processos es-
senciais, nomeadamente nos processos de
marketing, comercial, de pré-impressão, de
impressão, de acabamento, de entrega e
distribuição e, no final, no processo de ava-
liação de satisfação do cliente. Se todos
estes processos forem organizados e de-
compostos nestas componentes é muito
fácil perceber, por exemplo, onde é que se
encontra o estrangulamento numa gráfica.

Portanto, primeiro há que identificar on-
de estão as fragilidades da gráfica?

Por norma os gestores já têm sensibili-
dade para saber quais são as áreas fortes
e fracas da sua organização. Mas com um
sistema da gestão da qualidade, esses da-
dos pode ser colocados em cima da mesa
com indicadores de desempenho.

Com estes dados, a forma de trabalhar
torna-se tangível, e a partir daí a organi-
zação percebe em que áreas é mais impor-
tante investir. É também possível definir
qual o custo de cada produto, percentual-
mente, em termos de mão de obra, de
energia, de matéria prima e de margens. E
muitas vezes, ao verificar os resultados, os
empresários ficam surpreendidos, porque
não tinham a noção, concretizada em nú-
meros, de qual era a sua margem em cada
produto. No caso da impressão offset, por
exemplo, entre brochuras e panfletos, as
margens podem ser muito diferentes, de
um para outro produto. Feitas as contas,
pode-se facilmente chegar à conclusão
que, por exemplo, os panfletos são um ex-
celente negócio e que as brochuras não
são o produto mais interessante. E aí está
claramente aberto o caminho para uma es-
pecialização. Porque é que vou continuar a
apostar em fazer estacionários se não é ali
que tenho mais margem? Porque não fazer
uma parceria com um colega que faça esse
trabalho por mim, porque eu quero conti-
nuar a ter o cliente? 

Esse é o nosso trabalho, ajudamos a
analisar estes assuntos e a facilitar o pro-
cesso de decisão nas gráficas. Quando se
fala de investimento, por exemplo, torna-se
muito mais fácil, para uma gráfica, investir
nas áreas certas a partir do momento em
que tem informação de gestão.  

As vertentes de marketing e pós-ven-
da, muitas vezes descuradas pelas empre-
sas, podem fazer toda a diferença no negó-
cio?

Jorge Alves
Administrador da Enviestudos

"As gráficas com mais dificuldades são
aquelas que dizem que fazem tudo

para todo o lado"
Jorge Alves, consultor da Enviestudos, trabalha há mais de 10 anos com empresas grá-

ficas e conhece bem as suas fraquezas e potencialidades. Fundador de uma empresa que
presta serviços de consultoria, formação e monitorização, o responsável pelas áreas de as-
sessoria, certificação e comunicação da consultora, deixa aqui algumas dicas a empresá-
rios gráficos que pretendam sobreviver num mercado cada vez mais competitivo. 
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Esse é um ponto essencial. Como é
que uma gráfica arranja e angaria mais
clientes e como é que mantém fidelizados
aqueles que já tem? E continua a haver um
fator que é indissociável do sucesso de
qualquer atividade comercial, que é o
preço. Como é que eu vou conseguir otimi-
zar os meus preços de forma a manter as
minhas margens, sem ser com base no sa-
crifício daquilo que é a margem do negó-
cio? Os clientes não querem todos as mes-
mas coisas. E uma das primeiras medidas
a que uma gráfica deve dar atenção é per-
ceber quem são os seus clientes. Algumas
empresas apostam numa abordagem co-
mercial a nível regional. Noutros casos, as
gráficas trabalham com os clientes que
querem determinado tipo de produtos, e
especializam-se em processos perfeita-
mente definidos. Curiosamente as gráficas
que hoje em dia vejo a ter mais dificuldades
são aquelas que dizem que fazem tudo pa-
ra todo o lado. Apostar na especialização,
seja em envernizamentos, em acabamen-
tos ou nos tipos de materiais impressos,
pode ser um fator de sucesso e pode ser
fundamental para a empresa, assim como
perceber quem são os seus clientes, os
mercados, e para que área pode estar mel-
hor preparada e se tornar mais competitiva
do que a restante concorrência. Outra das
situações que se tem visto, e que pode ser
uma estratégia de sucesso, é a associação
entre as gráficas. As pessoas devem saber
ser parceiras em determinadas situações.

Quando fala da especialização, isso
envolve investimentos, o que nesta altura
pode ser muito complicado para os em-
presários...

Na indústria gráfica, o investimento não
é uma opção, é uma necessidade. Nenhu-
ma gráfica se consegue manter viável, com
rentabilidade e com margens sem prever
numa estratégia de negócio a curto, médio
e longo prazo, onde esteja incluído investi-
mento. A evolução tecnológica, por exem-
plo, é uma obrigação. E desse ponto de vis-
ta, uma gráfica que não tenha investimen-
to, ou que não faça a previsão de investi-
mento, é uma gráfica que, a prazo, está
condenada em termos de mercado, ou de
margens, ou de canais de venda, como o
da internet e, portanto, essa tem que ser
uma das estratégias.

No entanto, a maior parte dos em-
presários gráficos queixa-se precisamente
da dificuldade em obter financiamento...

Se uma gráfica tiver uma opção clara

do ponto de vista estratégico da especiali-
zação, o investimento torna-se, na minha
opinião, mais fácil, porque a empresa vai
investir nas áreas que definiu que irá de-
senvolver. Além disso, o investimento não
se deve resumir aos equipamentos, deve
ser também implementado nas pessoas ou
na forma como angariamos ou fidelizamos
os nossos clientes. Portanto tem que haver
esta perspetiva, que vai muito para além da
questão de imprimir material gráfico. Penso
que a maior parte das gráficas deveria in-
vestir no seu modelo de gestão, naquilo
que são os seus fatores estratégicos de
competitividade, como por exemplo os
seus colaboradores, na forma como está
posicionada e como o mercado perceciona
os seus produtos, e na forma como fideliza
os clientes, mais do que se limitar a adqui-
rir máquinas.

Em termos de recursos humanos, é vi-
tal envolver os funcionários no negócio? 

Sempre. O exemplo parte da gestão de
topo. Há gráficas que têm políticas de re-

cursos humanos muito interessantes. Ao
trabalhar numa casa organizada, e se lhes
forem dadas as condições e os meios, os
colaboradores respondem bem. Quando
se motivam as pessoas e se criam si-
tuações de satisfação, estas acabam por
vestir a camisola e tornam-se, elas pró-
prias, comerciais da empresa. Essa capaci-
dade que a empresa tem de olhar para
dentro e para os seus recursos humanos é
fundamental.

E a internacionalização pode ser uma
opção estratégica? Se uma empresa pre-
tender seguir por esta via, existem apoios a
que pode recorrer?

Basta estar atento às oportunidades.
Existem linhas específicas de apoio à inter-
nacionalização. E já temos exemplos de
sucesso no mercado, por exemplo, nos
PALOP, onde as nossas gráficas, por uma
relação histórica e cultural, podem ter uma
maior facilidade do que as do resto da Eu-
ropa.  Na maior parte dos casos, as linhas
de apoio ao investimento preveem os cus-
tos de estudos de viabilidade ou de interna-
cionalização, que são considerados despe-
sas elegíveis.

A questão do marketing e da anga-
riação de clientes é uma das fragilidades
de muitas empresas. Que abordagem cos-
tumam ter nestas áreas?

Esta é uma área a que damos atenção
quando abordamos a qualidade e a certifi-
cação. Existem metodologias comerciais e
de marketing que são adaptadas a cada or-
ganização, como por exemplo uma estrati-
ficação de clientes. A gráfica deve refletir:
"Quem são os nossos clientes, quais são
aqueles que nos trazem maior rentabilida-
de, como é que posso fazer para voltar a
entrar em contacto com clientes que não
me procuram há seis meses, ou dois
anos?". E hoje em dia há metodologias (de
CRM) que definem  formas de aproxi-
mação aos clientes. Por outro lado, outra
das possibilidades que pode contribuir para
um melhor procedimento em termos de
qualidade, passa por investir em apli-
cações informáticas que facilitem os pro-
cessos da empresa. Há gráficas que têm
sistemas que lhes permitem, por exemplo,
conhecer as eficiências e afetação de tem-
pos ao nível de máquinas, pessoas, maté-
rias-primas e tintas, para cada trabalho. 

Para um empresário que não possa re-

correr a um serviço de consultoria, o con-
selho é que faça uma análise por proces-
sos e que ouça os colaboradores, com vis-
ta a perceber as fragilidades e a envolvê-
los nas soluções?

Exato. Quando uma empresa como a
nossa é solicitada para colaborar com uma
gráfica, os industriais estão dispostos a
ouvir-nos. Da mesma forma, faz sentido
ouvir os próprios colaboradores, isso é um
sinal de inteligência e de abertura que pen-
so que é fundamental.

Em termos de gestão de resíduos, que
trabalho têm desenvolvido?

A gestão de resíduos era, até há pouco
tempo, vista como algo complicado, muito
regulamentado e que representava um
custo para as gráficas. Hoje em dia, com o
desenvolvimento de legislação e com o va-
lor que o resíduo do papel ganhou no mer-
cado secundário, tornou-se num fator es-
sencial. Posso dizer que já trabalhámos
com gráficas onde o resíduo e desperdício
de papel vendido representava 10% do vo-
lume de negócio. Hoje em dia, o resíduo de
papel vale muito dinheiro e a tendência é
que continue a valer cada vez mais. Se a
empresa possuir um sistema de triagem
que permita separar a apara do papel im-
presso, e o material de acabamento, estes
resíduos são valorizados de uma forma di-
ferente pelas empresas de reciclagem,

com um benefício económico para a em-
presa. Ao nível da regeneração de solven-
tes, por exemplo, a maior parte das gráfi-
cas utiliza produtos químicos como aditivos
às molhas e, hoje em dia, poucas são as
empresas que se podem dar ao luxo de
não dispor de um sistema de regeneração
das suas molhas, ou dos solventes que uti-
liza em atividades secundárias. Estar a
comprar um produto e, após a sua utili-
zação, ainda ter que pagar a alguém para o
tratar, quando esse próprio solvente pode
ser regenerável dentro da própria organi-
zação com sistemas que se pagam a eles
próprios, muitas vezes em alguns meses,
não é uma opção sensata nem economica-
mente viável.

No geral, e tendo em conta a sua expe-
riência, que análise faz da atual indústria
gráfica? Ainda há muito para fazer?

Penso que há sempre trabalho para fa-
zer. A indústria gráfica está associada a vá-
rios sectores de atividade. O primeiro cons-
trangimento que se verifica neste momento
é a quebra na procura de material impres-
so. As empresas devem, por isso, estar
atentas e definir os seus nichos, identificar
em que produtos é que têm mais rentabili-
dade e apostar nesses, em detrimento de
outros. Deixo ficar a questão: para os próxi-
mos 5 a 10 anos quais são as tendências
que se perspetivam? As pessoas devem
parar para refletir nestas questões, para
fundamentar a estratégia da empresa. O
que é que vai acontecer à impressão con-
vencional, o que é que vai evoluir em ter-
mos de matérias-primas, o que significa es-
ta tendência dos nossos clientes quererem
produtos certificados? Os sinais hoje são
as tendências de amanhã e serão o merca-
do normal daqui a uns anos!

"Uma gráfica que não tenha
investimento, ou que não

faça a previsão de
investimento, é uma gráfica
que a prazo está condenada

em termos de mercado"

Enviestudos

Constituída em março de

1999, em Portugal, a EnviEstu-

dos colocou-se no mercado ibé-

rico como empresa prestadora

de serviços especializados na

área da qualidade, ambiente e

segurança, através de serviços

de consultoria, formação, segu-

rança e monitorização, desen-

volvidos a partir de escritórios

em Portugal e Espanha.

www.enviestudos.com

"Já trabalhámos com 
gráficas onde 

o resíduo
e desperdício de papel

vendido representava 10%
do volume de negócio" 

"A maior parte das gráficas deveria investir no seu 
modelo de gestão, naquilo que são os seus fatores 

estratégicos de competitividade, como por exemplo os seus 
colaboradores, na forma como está posicionada, como o
mercado perceciona os seus produtos, e na forma como 

fideliza os clientes"
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S
eis novas máquinas de imprimir
com tecnologia, rendimento e eco-
nomia singulares no mercado vêm
estabelecer novos níveis de re-

ferência na impressão digital. A Landa
Corporation revelou os pormenores das
suas máquinas Landa Nanographic Prin-
ting especialmente dirigidas aos mercados
de impressão comercial de grande consu-
mo, de embalagens e de publicações.
Com velocidades de produção compará-
veis às dos equipamentos offset e utilizan-
do corantes NanoInk, prevê-se que a ga-
ma de máquinas Landa Nanographic Prin-
ting venham a criar uma mudança funda-
mental na impressão tal como a conhece-
mos hoje.

MÁQUINAS LANDA

NANOGRAPHIC PRINTING

Na drupa 2012, a Landa apresentou
uma gama de seis máquinas Nanographic
Printing - três de folha e três de bobina -
que permitem às empresas de serviços de
impressão produzir tiragens curtas e mé-
dias a um baixo custo por página.

Cada uma das três máquinas de folha
podem imprimir até oito cores e podem uti-
lizar cores diretas e de especialidade nu-
ma variedade de aplicações, incluindo a
impressão comercial geral, os encartes de
marketing, livros e manuais de média tira-
gem, correio direto e embalagem dobrável
e flexível de curta tiragem:

l A Landa S5 Nanographic Printing
Press é uma máquina de nível inicial, for-
mato B3 (20 polegadas) indicada para
uma transição para a produção digital. Po-
de imprimir, de um lado, a velocidades até
11.000 HPH sobre qualquer suporte nor-
mal disponível (60-350 gm2).

l A Landa S7 Nanographic Printing
Press é um equipamento digital, formato
B2 (29 polegadas). Pode imprimir de um
ou dois lados, a velocidades até 12.000
HPH sobre qualquer suporte normal dis-
ponível (60-350 gm2).

l A Landa S10 Nanographic Printing
Press é a primeira máquina de produção
digital do mercado em formato B1 (41 po-

legadas). Pode imprimir de um lado ou em
frente e verso a uma velocidade até 13.000
HPH sobre qualquer suporte normal dis-
ponível (60-400 gm2). Um modelo de im-
pressão de um lado para caixas flexíveis
funciona a uma velocidade até 6.500 HPH
sobre cartão virgem ou reciclado, suporte
metalizado (espessura de 200-1000 mi-
crons) e películas de plástico.

As três máquinas de bobina podem im-
primir até oito cores e foram projetadas pa-
ra impressão comercial, de publicações,
etiquetas e de embalagens flexíveis:

l A Landa W5 Nanographic Printing
Press é uma máquina de bobina com 560
mm (22 polegadas) de largura, que pode
imprimir de um lado a uma velocidade até
200 m/min sobre películas de plástico e
"shrink sleeves" (12 a 250 microns) e so-
bre suportes de etiquetas, suportes tubula-
res, folha de alumínio e papel (50 a 300 mi-
crons).

l A Landa W10 Nanographic Printing
Press conta com uma bobina com largura
de 1.020 mm (40 polegadas), capaz de im-
primir de um lado a uma velocidade até
200 m/min em suporte de película (12-250
microns) e em papel (50-300 microns).
Uma vez que cumpre as normas da FDA
para embalagens de alimentos, a W10 é
dirigida a fabricantes de embalagens de
grande consumo.

l A Landa W50 Nanographic Printing
Press é uma máquina com largura de bo-
bina de 560 mm (22 polegadas) para pro-
dução digital de grande volume e é capaz
de imprimir frente e verso a uma velocida-
de até 200 m/min sobre qualquer papel re-
vestido ou não revestido (40-300 gm2). É
igualmente adequada para publicações,
livros, revistas, jornais, relatórios anuais,
boletins, diretórios, manuais e correio dire-
to com personalização.

“As máquinas de impressão Landa Na-
nographic não pretendem substituir a im-
pressão offset, mas sim complementá-la",
afirma Benny Landa. "Mas o mercado pro-
cura tiragens cada vez mais curtas - e é aí
que entra a nanografia - para que as em-
presas de serviços gráficos possam produ-

zir enconomicamente médias e curtas tira-
gens - a velocidades de offset. Este é o
significado quando dizemos que a Landa
Nanographic Printing leva o digital ao gran-
de consumo".

O PROCESSO DE IMPRESSÃO

COM NANOTECNOLOGIA

No coração do processo da impressão
nanográfica estão as tintas Landa Na-
noInk. 

Compostos por partículas de pigmen-
tos de apenas dezesas de nanómetros
(um nanómetro é cerca de  100.000 vezes
mais pequeno do que a grossura de um
pelo humano), estes nano-pigmentos são
extremamente absorventes de luz e confe-
rem qualidades sem precedentes às ima-
gens. A Landa Nanographic Printing carac-
teriza-se por pontos ultranítidos, de unifor-
midade extremamente alta, alta fidelidade
de brilho e a mais ampla gama de cores de
qualquer processo de quadricomia.

A Nanographic Printing inicia o proces-
so com a ejeção de milhões de gotas mi-
croscópicas da Landa NanoInk aquosa so-
bre a banda quente de transporte. Cada
gota de NanoInk aquosa assume uma po-
sição precisa, criando a imagem a cores.
Ao evaporar-se a água, a tinta converte-se
numa película polimérica seca ultrafina,
com uma espessura de metade da das
imagens de offset.

A imagem resultante é depois transfe-
rida para qualquer tipo de papel normal, re-
vestido ou não, ou sobre qualquer película
de plástico para embalagens -sem neces-
sitar de tratamento prévio. A imagem com
a película NanoInk ancora-se instantanea-
mente na sua superfície, formando uma
camada laminada rígida e resistente à
abrasão, incluindo nos mais agressivos
equipamentos de acabamento.

INTERFACE DE UTILIZADOR

GRÁFICO SINGULAR

O novo design da Landa Nanographic
Printing Press integra a Landa Touchscre-
en, um interface de utilizador de tamanho
grande que permite que um operador sem

experiência possa controlar rapidamente a
máquina. Conta com controlos dos lados
esquerdo e direito do ecrã para permitir um
funcionamento adequado desde a parte da
entrada à saída da máquina. O lado direito
do ecrã é direcionado para a gestão dos
trabalhos. Aqui, o operador pode organizar
facilmente as sequências adequadas de
trabalhos para desfrutar da máxima utili-
zação da máquina, mediante uma das
muitas ferramentas integradas para a
gestão de trabalhos.

O lado esquerdo do ecrã tátil é dirigido
às funções do equipamento. Gráficos em
tempo real indicam o estado de todas as
funções da máquina e fornecem imagem
de vídeo de cada uma das estações princi-
pais, incluindo entrada de folhas, trans-
ferência de imagem e saída de folhas. Ca-
da função, tal como os níveis de tinta, o
fornecimento de papel e o estado operati-
vo estão respresentadas de forma clara e
intuitiva.

Devido ao elevado grau de automati-
zação, um único operador pode encarre-
gar-se de dois, três ou mesmo quatro má-
quinas ao mesmo tempo. Quando  o ope-
rador se afasta da máquina, o ecrã passa a
Vital Signs Mode (Modo de Sinais Vitais)
no qual são apresentados os indicadores
principais com letras de grande dimensão
que podem ser facilmente vistas a 50 me-
tros. Além disso, todo o interface de utiliza-
dor está em duplicado numa tablete táctil
portátil que se aguenta magneticamente
em qualquer superfície considerada con-
veniente da máquina.

A Landa Corporation foi fundada por
Benny Landa em 2002, depois da HP ter
adquirido a empresa de impressão Indigo,
fundada por ele 25 anos antes. A Landa
Corporation conta com quatro unidades
operativas: Landa Digital Printing, que de-
senvolve os sitemas Nanographic Printing
para os mercados de impressão comercial,
de embalagens e de publicações; a Landa
Labs, que desenvolve tecnologia alternativa
de energia; a Landa Ventures, que investe
em empresas promissoras de tecnologia; e
a Landa Fund, uma entidade filantrópica. 

A Nanographic Printing (impressão nanográfica)
muda o panorama da impressão de grande consumo

Versatilidade digital e qualidade offset

"A Nanografia é uma nova tecnologia destinada à aplicação de tinta sobre
o papel. Ao desenvolver a Landa Nanographic Printing (Impressão nanográ-
fica da Landa) tivemos que repensar e reiventar a máquina de impressão. O
resultado traduz-se na impressão digital com um desempenho notável, a par-
tir de uma gama de máquinas que apresentam um design altamente ergonó-
mico, compacto e com uma das mais avançadas funcionalidades de utiliza-
dor disponíveis no mercado", explica o fundador, Presidente e Diretor Exe-
cutivo da Landa, Benny Landa.



Nova linha de

impressoras VersaArt

A Roland DG Corporation apresentou
um novo modelo de impressoras de grande
formato VersaArt de 160cm: VersaArt RE-
640, modelo ecossolvente. Concebida para
grandes tiragens, a RE-640 conta com ca-
beças de impressão dotadas de tecnologia
de controlo do tamanho de gota. O seu de-
sign cria gotas de sete tamanhos diferen-
tes.A configuração em espelho
(CMYKKYMC) cria consistência de cor,  in-
cluindo nos modos de impressão rápida,
de 23,1 m²/h. 

Epson, nova impressora SureColor SC-S70600
Criada para a sinalização de diversos tipos - desde exposições e decorações a publici-

dade estática - esta impressora de 162,6 cm pode incorporar tinta branca e metálica.  A qua-
lidade de impressão está assegurada graças à combinação da tinta Epson UltraChrome
GSX e da cabeça Thin Film Piezo testado para a formação precisa de gotas de tinta e im-
prime a 27,3 m2/hora, em modo de alta velocidade de 8 cores e até 4,1 m2/hora com tinta
metálica.

Tour da HP passa em Portugal
O circuito europeu de aplicações de latéx vai percorrer a Península Ibé-

rica, com o objetivo de mostrar, ao vivo, as oportunidadesque as tecnologias de im-
pressão HP látex podem oferecer aos fornecedores de serviços de impressão. De 7 a 30
de maio o camião da HP vai visitar 12 cidades.

Cada demonstração foi concebida para inspirar e demonstrar como funciona a con-
jugação das impressoras e das tintas látex HP, bem como quais são os substratos HP
compatíveis com esta tecnologia e como, em conjunto, podem contribuir para criar opor-
tunidades de negócio aos empresários gráficos.

Mimaki recebe

dois prémios EDP 

A Mimaki foi distinguida com dois pré-
mios da Associação Europeia de Im-
pressão Digital (EDP - European Digital
Press Association). A empresa recebeu o
prémio de Melhor Impressora Têxtil de
Grande Fomato, pelo modelo Mimaki
TS500-1800, enquanto que a Série Mi-
maki JV-400LX foi nomeada como Melhor
Solução de Impressão Sustentável. 
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bizhub PRESS C8000

destaca-se na Europa
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 empresa suiça info-
Source.Imprime 80 páginas A4 a cores por mi-
nuto e recebe papel até 350 gr.

Konica Minolta em Portugal

aumenta vendas

Segundo o balanço do ano fiscal de
2011, terminado em março e recentemente
divulgado, as vendas da Konica Minolta em
Portugal cresceram 0,4 por cento no ano
passado, face a 2010, para 20,6 milhões de
euros. O resultado antes de juros, impostos,
amortizações e depreciações (EBITDA) su-
biu 6,2 por cento para 1,3 milhões de euros.
Com presença em Portugal desde 1990, e
144 funcionários, a Konica Minolta foi eleita a
segunda maior subsidiária europeia no ano
passado, depois de Espanha.

KBA e RR

Donnelley

apresentam

RotaJET 76 

Desde março do ano passado
que a KBa e a RR Donnelley &
Sons Company contam com uma
parceria para fabricar e lançar no-
vos sistemas de impressão digital.
Em pouco mais de 14 meses apre-
sentaram na drupa o fruto desta
aliança - a RotaJET 76.  Fabricada
na fábrica principal de produção da
KBA, em Würzburg, a RotaJET 76
é um equipamento de impressão
digital a jato de tinta, para grandes
volumes de impressão.

EFI adquire NanoPrint
e Metrics Sistemas 
q A EFI adquiriu a NanoPrint LLC, uma
empresa de miniaturização. Embora os
termos financeiros da transação não
tenham sido revelados, não se espera
que a aquisição afete os resultados da
EFI em 2012. A empresa prevê utilizar a
tecnologia da NanoPrint para lançar uma
impressora de bolso micro-VUTEK, com
um Fiery Mini-RIP incorporado.
A Electronics For Imaging adquiriu a
Metrics Sistemas de Informação, uma
empresa de ERP (MIS) para as indústrias
de impressão e embalagem na América
Latina. Com sede em São Paulo (Brasil),
a empresa construiu, nos últimos 14
anos, uma base com mais de 250 clientes
no Brasil e América Latina.

Lexmark luta contra as
falsificações
q A Lexmark revelou que levou a cabo
uma busca na Turquia e nos arredores de
Milão, tendo confiscado diversos
consumíveis de impressão falsificados. A
empresa está empenhada em proteger a
marca Lexmark contra a falsificação e o
mercado negro e tem mantido uma
política de tolerância zero, promovendo
mundialmente ações, nos mercados
domésticos e globais, de indentificação
de fabricantes e vendedores de cartuchos
falsificados que violem a marca registrada
e de cartuchos clonados e compatíveis
que violem as patentes.

Ricoh apresenta nova
imagem
q A Ricoh apresentou o seu novo
slogan de marca a nível global: Imagine.
Change (imagine.mude), através do qual
pretende expressar a evolução da sua
presença no mundo. 
Esta nova mensagem pretende reflectir a
orientação de serviços por parte da
empresa, que está a ampliar a sua gama
de serviços, incluindo MDS e outras
soluções. 

Índice
FTSE4Good
reconhece Ricoh 

q As atividades de Responsabilidade
Social Corporativa da Ricoh receberam o
reconhecimento público por parte do Índice
FTSE4Good, pelo nono ano consecutivo. 
A avaliação, conduzida pela EIRIS (Experts
in Responsible Investment Solutions),
analisou aspetos chave como a gestão
meio-ambiental, as mudanças climáticas,
os direitos humanos e laborais e a cadeia
de fornecimento e luta contra a corrupção. 
A sustentabilidade é um dos principais
valores da marca Ricoh e constitui um
elemento chave da empresa. 
A empresa tem um conjunto de objetivos
definidos até 2050, altura em que pretender
ter reduzido a energia, os recursos e a
poluição em cerca de  87,5%,
comparativamente aos níveis do ano 2000.

Breves

G
. f

or
m

at
o





*P
re

ço
s 

se
m

 IV
A,

 o
bt

id
o 

ca
lc

ul
an

do
 6

€ 
po

r m
2  m

ai
s 

15
€ 

de
 c

us
to

 in
ic

ia
l. 

pixartprinting.com.pt

                                                  

2012 06 240x340 PT LaPre2012 06 240x340 PT LaPree

 

ensaPortugal indd 3ensaPorrtugal indd 3

 

pixa

 

printingrtpixa

 

Imprimir facilmente, viver melhor.
.com.pprinting

 

Imprimir facilmente, viver melhor.
t.com.p

15/05/12 11 5515/0/05/12 11 55

 



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

10

N
as gráficas, departamentos de re-
prografia e centros de dados de
todo o mundo, em que já estão a
funcionar centenas de milhares

de equipamentos de impressão digital, a
aceitação desta tecnologia como solução
de produção é já universal.

Do ponto de vista empresarial, isto sig-
nifica que a impressão digital é, atualmen-
te, uma oportunidade de gerar lucro para
todos os tipos de empresas de impressão,
independentemente do seu tamanho ou
especialidade. Além disso, cada empresa
pode aproveitar esta oportunidade de uma
maneira muito própria, investindo numa
capacidade de impressão digital que se
adeque aos tipos de trabalho que realiza e
à base de clientes que serve. 

A SOLUÇÃO CERTA

NO MOMENTO PERFEITO

Hoje em dia, a maioria dos empresá-
rios gráficos compreende os fundamentos
básicos da impressão digital. Existem vá-
rios processos de impressão que se encai-
xam nesta definição, mas os dois mais im-
portantes são a eletrofotografia (EP), ba-
seada em toner, e o jato de tinta. O que es-
tará, então, por detrás da calorosa re-
cepção que o setor tem dado a estas tec-
nologias? É simples: a preferência do
cliente. São cada vez mais os clientes fi-
nais que optam pela impressão digital,
uma vez que esta lhes permite: 

l Imprimir em pequenas quantidades
de uma forma rentável;

l Abordar públicos específicos com
conteúdos personalizados;

l Criar várias versões dos seus mate-
riais impressos;

l Atualizar facilmente os seus mate-
riais;

l Eliminar a sobreprodução e a aqui-
sição de direitos ao adotar a impressão a
pedido;

l Explorar novas oportunidades de
mercado na edição independente, agre-
gação de conteúdos e produtos especiali-
zados, que apresentam um potencial co-
mercial de longo alcance.

Em todo o mundo, as empresas de im-
pressão digital - bem como as muitas grá-

ficas convencionais que instalaram equi-
pamentos de impressão digital - prestam
serviço aos clientes que estão focados no
digital através de documentos transpomo-
cionais, correio direto, materiais promocio-
nais, etiquetas, artigos no ponto de venda
(PDV), artigos fotográficos (livros, álbuns,
calendários, entre outros), publicações es-
pecializadas, livros a pedido, jornais e ou-
tras publicações periódicas de curta tira-
gem e embalagem de curta tiragem. 

Com um número cada vez mais redu-
zido de exceções, se houver algo que se
pode imprimir em qualquer outro processo,
também se poderá imprimir - e provavel-
mente deveria imprimir-se - num sistema
de impressão digital eletrofotográfico ou a
jato de tinta.

Estes novos patrões do sistema a pe-
dido estão a transformar o panorama glo-
bal do sector da impressão. Os processos
de impressão convencional continuarão a
ter ampla utilização em todo o mundo, mas
a distribuição do trabalho está a mudar,
uma vez que as vendas dos processos
mais tradicionais estão a diminuir pratica-
mente ao mesmo ritmo do aumento da
venda de impressões digitais. Os merca-
dos de equipamentos também refletem es-
ta tendência e prevê-se que as vendas
mundiais dos sistemas de impressão a ja-
to de tinta e eletrofotográficos  irão supe-
rar, em poucos anos, as máquinas con-
vencionais folha a folha.

BEM VINDO AO "NOVO NORMAL"
Por toda a parte torna-se evidente que

as curtas tiragens, as entregas a pedido, as
compras  web-to-print (W2P) e a impressão
de dados  variáveis são o "novo normal" no
sector da impressão. Seja qual for a sua lo-
calização, as empresas de impressão que
não disponham de capacidade digital terão
cada vez mais dificuldades em fornecer os
vários tipos de produtos e serviços que os
seus clientes pretendem adquirir.

A boa notícia é que continua a existir
um potencial saudável de lucros na im-
pressão, para quem já aceitou que esta ati-
vidade mudou definitivamente. Outra boa
notícia é que a variedade de plataformas e
de capacidades da impressão digital é
mais atrativa do que nunca para todo o tipo

de empresas de impressão que estejam
dispostas a entrar neste campo. Cada grá-
fica terá o seu próprio conjunto de motivos
para escolher um sistema de impressão di-
gital em detrimento de outro, mas todas as
decisões de investimento se encontram,
na verdade, sujeitas às seguintes conside-
rações:

l O mercado da impressão está a
mudar a um ritmo alucinante e se um siste-
ma impressão adquirido hoje for exata-
mente igual (em termos de capacidade)
um ano depois, terá perdido uma grande
parte da sua utilidade. Isto significa que a
modularidade - a capacidade para atuali-
zar e adaptar continuamente uma platafor-
ma existente para potenciar o seu rendi-
mento - está entre os primeiros atributos
que devem constar em qualquer sistema
de impressão digital.

l Na maioria das aplicações, a dis-
tinção entre qualidade de impressão offset
e impressão digital desapareceu e os com-
pradores de materiais impressos esperam
obter os mesmos resultados, de máxima
qualidade, com ambos os processos. Os
sistemas de impressão digital devem dis-
ponibilizar a mesma gama de cores am-
pliada e os efeitos especiais de valor
acrescentado que os compradores estão
dispostos a pagar.

l Para maximizar a capacidade pro-
dutiva, o sistema de impressão digital deve
oferecer um ciclo robusto de produtivida-
de, um canal de atualização simples e di-
versos componentes e sistemas que pos-
sam ser mantidos ou substituídos pelos
operadores.

VOCÊ PODE COMPRÁ-LO. 
MAS CONSEGUE IMPLEMENTÁ-LO?

Na verdade, para entrar no digital não
basta simplesmente adquirir um sistema
de impressão e ligá-lo à corrente. Se não
se contruir um modelo de negócio viável -
autosuficiente, rentável e capaz de crescer
- o investimento não irá proporcionar os re-
sultados pretendidos. Por isso não há na-
da que possa substituir uma resposta ho-
nesta às seguintes questões:

l Se adquirir capacidade de im-
pressão digital está em posição de a im-
plementar? O seu departamento de mar-

keting saberá como a posicionar perante
os seus atuais e potenciais clientes? Os
seus orçamentos estão preparados para a
colocar os devidos preços? Os seus ven-
dedores estão preparados para a comer-
cializar? O seu departamento de faturação
sabe como a faturar?

l Está a também a contar com a in-
fraestrutura digital - capacidade de arma-
zenamento de dados, software de consola
de controlo e fluxo de trabalho, a estrutura
centra de MIS - da qual depende a pro-
dução de impressão digital?

l Se está a adquirir um sistema de im-
pressão digital para uma determinada apli-
cação - por exemplo para livros com curtas
tiragens - será capaz de avançar,  mais tar-
de, para projetos mais complexos, contro-
lados por dados?

l Até que ponto conhece a tecnologia
de impressão do sistema que está a pen-
sar adquirir? Encontra-se no início, no cen-
tro ou no fim da sua vida útil tecnológica
em termos de "teto" (expansão)? Poderá
crescer à medida que surgirem mais opor-
tunidade na impressão digital?

l E quanto à empresa que oferece o
sistema de impressão, tem experiência na
construção de equipamentos para ambien-
tes de impressão industrial como aquele
em que você opera? Essa empresa conhe-
ce os mercados a quem é destinado o sis-
tema de impressão?

Apesar da marca transformadora que
introduziu no mercado,  a impressão digital
não implica uma rutura total com o passa-
do: é uma nova oportunidade para os im-
pressores promoverem, entre os seus
clientes, o valor dos serviços de repro-
dução gráfica. É também uma poderosa
luz verde para o aumento de receitas. Os
empresários gráficos de todo o mundo já
viram a  luz, e os mais adiantados estão a
equipar-se adequadamente.

Como tirar o máximo partido do seu 

investimento no sistema de impressão digital
Muitos profissionais do nosso sector descrevem a im-
pressão digital como uma tecnologia "madura". Seguindo
esta ordem de ideias, não podemos negar que temos sido
testemunhas do impressionante ritmo de crescimento de
um processo que se iniciou há cerca de 20 anos. 
De facto, a impressão digital amadureceu, mas não foi de-
vido a nenhum fator concreto ou ao abrandamento do seu

desenvolvimento técnico. Pelo contrário: as plataformas
continuam a evoluir e a melhorar a um ritmo alucinante.
Onde a maturidade está mais patente é precisamente na
confiança que está a receber por parte do mercado de im-
pressão, e na cada vez maior adoção desta tecnologia,
que está a decorrer num significativo curto período de
tempo.

Na maioria 
das aplicações,
a distinção entre 

qualidade de impressão
offset e impressão digital

desapareceu e os
compradores de materiais
impressos esperam obter
os mesmos resultados, de
máxima qualidade, com

ambos os processos.
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A Stora Enso lança uma nova solução
de impressão digital de packaging para o
mercado de embalagens e recipientes de
bens de consumo juntamente com a HP.
Esta encontra-se a desenvolver uma enver-
nizadora B2, a Stora Enso Lakka, que será
integrada em linha com a nova impressora
digital HP Indigo 30000, uma impressora de
folhas de 750 mm de largura desenhada es-
pecialmente para imprimir embalagens de
cartão.A máquina digital HP Indigo 30000
de 750 x 530 mm faz parte da nova geração
de impressoras digitais HP Indigo e foi de-
senvolvida especificamente para o merca-
do de caixas flexíveis. Pode imprimir em
qualquer cartão até 600 microns de espes-
sura, adaptando-se a praticamente todas as
aplicações de caixas, sleeves e blisters.

Uma vantagem adicional que a tecno-
logia HP Indigo possui, vital para a im-
pressão de embalagem, é a utilização de
sete estações de cor, tintas até 7 cores,
tinta branca, tintas especiais e tintas dire-
tas, permitindo reproduções da maioria
das cores da gama Pantone. As impresso-
ras HP Indigo imprimem ainda em cartões
metalizados, o que é cada vez mais rele-
vante no segmento de embalagem de pro-
dutos de gama alta, como bebidas e perfu-
mes de luxo. A envernizadora processa
folhas de tamanho B2 e utiliza verniz de
água ou UV para caixas flexíveis de 180 a
500 mg/m2. Estará disponível como um
módulo da linha e produção integrada ou
como um sistema autónomo e indepen-
dente em finais de 2013. 

Tinta de impressão
UV de embalagens
de alimentos

O grupo Huber lançou recente-
mente a NewV pack MGA, uma tinta
de baixa migração para impressão
offset folha a folha chamada. Este
produto tem uma migração limitada,
inclusive em situações em que tinta
não se encontra completamente cu-
rada, uma vez que as lâmpadas UV
não emitem energia na sua máxima
capacidade. As tintas NewV pack
MGA foram especialmente concebi-
das para a impressão de embala-
gens de alimentos e cumprem o Re-
gulamento (CE) n º 1953/2004 e a
Portaria suiça SR 817.023.21, relati-
va aos materiais e os objetos que
entram em contacto com alimentos.  

Amcor encomenda
Rapida 106 com 19
unidades de impressão

A Amcor Tobacco Packaging, em Rickenbach (Suiça), uma das empresas de tabaco lí-
der no sector de embalagem, encomendou à Koenig & Bauer AG (KBA) uma máquina de
offset folha a folha que conta, na sua configuração final, com 19 unidades de impressão e
de acabamento. Depois da instalação, nos finais de agosto, a Rapida 106 terá cerca de 35
m de comprimento e vai incluir um primeiro aplicador, dois secadores, dez unidades de im-
pressão, um segundo aplicador, mais duas unidades de secagem e um terceiro aplicador e
mais duas unidades com tecnologia de cura UV. Será ainda incluída uma linha de lami-
nação a frio para acabamento.

Com 33 mil funcionários e mais de 300 fábricas em 42 países, a Amcor é um dos prin-
cipais produtores de embalagens.

Impressora de etiquetas
para direções e

sinalização
A Epson ampliou a sua

gama LaberWorks com a
nova LabelWorks Pro100, uma

impressora de etiquetas que tanto
pode imprimir etiquetas de papel pro-

visórias, como etiquetas de plástico com alta du-
ração para sinalização, utilizando duas tecnolo-
gias diferentes, a transferência técnica e a im-
pressão térmica direta. Devido à utilização de al-
ceno, pode ainda criar etiquetas de plástico ecoló-
gicas sem cloro.

As etiquetas de plástico podem ser personaliza-
das para todo o tipo de aplicações: sinais de aviso,
etiquetas de identificação ou outros sinais para es-
critórios ou armazens. Estão disponíveis em rolos
de 100 e 50 mm de largura e cinco cintas com tintas
de diferentes cores e sua resolução é de 300 ppp.

O módulo de Vinfoil na KBA
Rapida 106 destinado à Amcor

Stora Enso, linha de impressão de
embalagem B2 para HP Indigo 30000 
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manroland web systems arranca
primeiro ano fiscal

"Depois de dois meses de atividade, ainda é cedo para prever o resultados fi-
nais", afirmou Uwe Lüders, Diretor Geral da manroland web systems (sistemas de ro-
tativas) e CEO da Possehl L. & Co Group. "No entanto, do que podemos verificar até agora, estamos muito otimistas.
Superámos com sucesso a primeira etapa e estou confiante de que vamos atingir as nossas metas". Lüders estabele-
ceu um objetivo de vendas para a nova filial Possehl de 300 milhões de euros.

Até à data a  manroland web systems recebeu encomendas para 15 sistemas de impressão de jornais e oito sis-
temas de rotativas para impressão comercial. 

O grupo Fujian Daily, da China, encomendou uma nova Geoman, e a empresa Drukkerij Noordholland, em Alkmar
(Países Baixos) encontra-se a ampliar a sua Colorman e Cromoman e a atualizar o sistema de controlo da Pecom. 

axaio software torna‐se
membro da Associação PDF

A axaio software, criadora de soluções para fluxos de
trabalho em PDF, de correção da criação, impressão e
conteúdo para os mercados de edição e impressão, sem-
pre apoiou ativamente as normas internacionais do PDF
e, nesse sentido, tornou-se recentemente membro da As-
sociação do PDF. Esta associação é uma organização
profissional internacional, fundada em 2006, que se dedi-
ca a promover a troca de informação e de experiências so-
bre todos os temas relacionados com o PDF.

Anteriormente conhecido como PDF/Competence
Center (Centro de Competências), a Associação promove
a consciencialização e a adoção de standards abertos nas
aplicações de documentos digitais que utilizam a tecnolo-
gia PDF e serve de plataforma para a comunicação, li-
gações  e troca  de conhecimentos e experiências entre
todos os interessados neste assunto, a nível mundial.
Atualmente é composta por mais de 100 empresas e inú-
meros especialistas de mais de 20 países.

Automatizar as curva de
compensação de ganho de ponto

A QuadTech e a Alwan Color Expertise tornaram possível  a supervisão auto-
matizada  em rotativas, em tempo real. Ao utilizar o sistema de controlo de cor da
QuadTech com a SpectralCam, o software Alwan PRINT Standardizer compensa
automaticamente os desvios de ganho de ponto em quase todas as situações de
impressão e fornece a confirmação de cumprimento das normas ISO 12647 e G7. 

O software baseia-se em dados de medição fornecidos pelo sistema de con-
trolo de cor. A informação espectral converte-se em valores L*a*b* e densitomé-
tricos, incluindos o aumento do valor tonal (TVI) ou ganho de ponto. A análise
identifica as variações do ganho de ponto e pode gerar automaticamente curvas
de compensasão de ganho de ponto por cada trabalho, ou durante um determi-
nado período.

Pro Run reduz custos de
produção em rotativa heatset

A Fujifilm lançou o PRO RUN, um produto auxiliar pa-
ra soluções de molha desenvolvido para reduzir as lava-
gens em rotativas heatset, através de sistemas automáti-
cos de lavagem.

O Pro Run elimina a acumulação nos cauchus "Pi-
lling", evitando problemas como "Linting" e "Picking", alar-
gando desta forma a vida útil das chapas. Ao prolongar os
intervalos de lavagem, reduz-se o desperdício de papel e
o consumo de produtos de limpeza, otimizando em tem-
po real a circulação e consequentemente reduzindo os
custos de produção. O produto não tem base solvente,
não é volátil e está livre de COV, não interferindo na so-
lução de molhado. Não influi no pH, nem na  condutivida-
de e  não requer aprovação OEM.  A sua aplicação é fei-
ta mediante dosificador mecânico numa percentagem en-
tre 1 e 2%  no sistema de circulação de água de molha. É
também compatível com os principais aditivos de molha
do mercado.

A manroland web systems GmbH (rotativas) e a man-
roland sheetfed GmbH (folha a folha),  empresas do grupo
alemão Possehl e do industrial britânico Tony Langley,
anunciaram um acordo global de vendas e serviços.

Mais de 40 empresas de vendas e de serviços foram
adquiridas por Langley, enquanto que as filiais da India e
da Australia foram adquiridas pela Possehl.  A  manroland
web systems GmbH estabeleceu filiais próprias no Reino
Unido. Nos EUA, a manroland Web Systems divide espaço
com a  manroland sheetfed e no Reino Unido, a manroland

sheetfed (UK) continua a operar nas suas instalações em
Mitcham.

Além disso, as filiais dos sistemas de folha a folha pas-
sam a representar a manroland web systems no México e
na América do Sul (exceto Chile), na Irlanda, Finlandia, Be-
nelux, França, Itália, Espanha e Portugal, na Europa Cen-
tral e Oriental (exceto Polónia) , e na Grande China (China,
Hong Kong, Taiwan).  As filiais da manroland web systems
situadas na Austrália e na Índia vão continuar a represen-
tar a manroland sheetfed nesses países.

Possehl e Langley estabelecem
acordo global em vendas e serviços

Precision Press instala
primeira rotativa para
embalagens Goss
Sunday Vpak

APrecision Press, fabricante de etiquetas e de embala-
gens dos Estados Unidos para o mercado de alimen-
tação, bebidas e produtos de consumo, vai ser a pri-

meira empresa do mundo a instalar o novo sistema de im-
pressão offset de bobina Goss Sunday Vpak.

O equipamento vai ser configurado para aplicações de
embalagens flexíveis, com unidades de impressão offset de
bobina Sunday Vpak 500 e como uma unidade flexo em lin-
ha da Goss e uma unidade de verniz. A máquina estará ain-
da equipada com sistema de secagem rápida UV e EB. O
equioamento vai em produção no centro de 19.800 m2 da
empresa em North Mankato (Minnesota) em finais de 2012.

A alta qualidade de impressão offset e a perspetiva de
custos de produção mais baixos foram alguns dos fatores
chave da decisão que levou a este investimento. As rotati-
vas Sunday Vpak 500 imprimem a uma velocidade até 6.1
m/s. A Goss International vai equipar a linha da Precision
Press com um sistema de inspeção, registo e cor em ciclo
fechado. 

Os modelos de rotativa Goss Sunday Vpak 500 e Sun-
day Vpak 3000 para aplicações de cartões e embalagens
flexíveis, material pré-impresso e etiquetas permitem largu-
ras até 190.5 cm. 

A Precision Press produz embalagens flexíveis, bem
como etiquetas  "in-mold", "shrink sleeve", em bobina, diri-
gidas a produtos de alimentação, bebidas e consumo. Esta
empresa faz parte da Taylor Corporation, um dos cinco
maiores  grupos de impressão comercial e de comuni-
cações da América do Norte.

Impressão de etiquetas
inkjet UV numa única

passagem
A Screen lançou o sistema de impressão de eti-

quetas a jato de tinta, de passagem única, Truepress
Jet L350UV UV. Este equipamento permite velocida-
des de impressão até 50 m por minuto e admite uma
largura de impressão e uma largura de papel máxima
até 322 mm e 350 mm, respetivamente. Como sistema
de impressão de etiquetas, atinge uma produtividade
de 16,1 m2 por minuto.

A impressora Truepress Jet L350UV incorpora ca-
beçotes com escala de cinzentos multinível com um ta-
manho de gota mínimo de 3 picolitros. Admite tintas de
alta definição e tramado de alta resolução exclusivos
da Screen. A estas prestações soma-se a tecnologia
de gestão de cor baseada na Screen EQUIOS Univer-
sal Workflow. O sistema admite tinta branca que per-
mite imprimir sobre película transparente e lâminas
metálicas com o objetivo ampliar a versatilidade de
aplicações e melhorar a qualidade.



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
GRAFODINÂMICA www-grafodinamia.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
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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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Torraspapel
Distribuição 
vai distribuir
Falconboard 
em Portugal

A Torraspapel Distribuição firmou recente-
mente um acordo de distribuição exclusiva com a
Hexacomb para representar a sua família de pro-
dutos Falconboard em Portugal. 

Desde a  sua introdução em 2009, a Falcon-
board estabeleceu-se como alternativa aos su-
portes rígidos tradicionais. A linha Falconboard é
fabricada a 100% com recursos renováveis, sen-
do ao mesmo tempo reciclável. Desta maneira
oferece uma combinação entre rendimento e res-
peito ao meio ambiente. Além disso, a linha de
produto apresenta um conteúdo de material reci-
clado até 53%.

A Lecta reivindica os direitos do papel
e o valor do meio impresso na sua cam-
panha "Paper Rights"
(www.PaperRights.com). Composta por oi-
to artigos, a marca defende que o papel
não é apenas um meio de comunicação,
mas que vai mais além, “evoca emoções,
memórias e pensamentos positivos que
muitas vezes esquecemos”.  Apelando à nossa consciência, o papel reclama os
seus direitos desde o compromisso e a responsabilidade para com a sociedade, a
cultura e o meio ambiente. "Paper Rights" é uma campanha emotiva e surpreen-
dente que pretende recuperar o lugar do papel e do seu valor. 

O Grupo Lecta é formado por três empresas de grande tradição nos seus mer-
cados de origem, a Cartiere del Garda em Itália, a Condat em França e a Torraspa-
pel em Espanha. Todos os centros produtivos possuem as certificações ambientais
ISO 14001 e EMAS, bem como da Cadeia de Custódia PEFC e FSC.

Pessoas

Christoph Riess 

retira-se da direção da WAN-IFRA

Christoph Riess, que desde fevereiro de
2010 assume o cargo de diretor geral da
Associação Mundial de Periódicos e
Editores de Notícias, deixou
recentemente o cargo. 
Tendo assumido esta posição após a
fusão da Associação Mundial de
Periódicos com a associação de
investigação e tecnologia IFRA,
Christoph Riess levou a cabo com êxito
a reorganização e a definição de
estratégias da associação mundial da
indústria da publicação de noticias,
tendo reconduzido a área financeira para
uma situação positiva.

Hisayuki Kobayashi

Presidente da Mimaki

O Conselho de
Administração da
Mimaki nomeou
recentemente Hisayuki
Kobayashi, o atual
vice-presidente
executivo da Mimaki,

como novo presidente da companhia,
cargo que irá ocupar logo após a
reforma do atual presidente da empresa,
Mikio Noguchi, prevista para finais de
junho de 2012.

Gama ecológica de papel SwanBarrier 
A UPM lançou a nova gama de papéis ecológicos UPM SwanBarrier direciona-

dos a embalagens de comida seca ou com gordura. As propriedades da barreira dos
papéis UPM Swanbarrier, nomeadamente uma barreira de vapor de água e a re-
sistência a produtos com gordura, são obtidas sem a utilização de revestimento PE
ou de composto fluorado sendo completamente recicláveis e biodegradáveis. 

Os papéis SwanBarrier foram desenvolvidos para proteger alimentos secos e
com gordura, nomeadamente para pacotes de pão e biscoitos e embalagens de ali-
mentos menos secos. Devido à barreira de vapor de água do papel, mantém o pão
fresco durante cerca de três dias.

Lecta defende direitos 
do papel

* 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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F
oi recentemente lançada a 3ª edição
do "Manual prático de produção gráfi-
ca", da autoria de Conceição Barbosa,
atual diretora de produção e sócia fun-

dadora da Loja das Maquetas. 
"Manual Prático da Produção gráfica" foi

impresso com a gama de papéis X-Per da Fe-
drigoni, com X-Per 320 g na capa e X-Per
140g no corpo. O manual aborda, entre outros
temas, a preparação dos ficheiros para im-
pressão, a avaliação e a escolha dos originais, a
opção correta das cores, a prevenção do ganho
de ponto, a avaliação e a correção das provas
de cor, a preferência do processo de impressão,
a escolha dos suportes adequados para impri-
mir e os acabamentos indicados, a descrição de

um trabalho e a seleção da gráfica. 
Nesta 3.ª edição, as atualizações mais im-

portantes foram feitas nos capítulos relativos à
impressão digital e aos acabamentos, duas áre-
as que têm conhecido uma evolução significati-
va nos últimos tempos.

A Portucel anunciou o aumento
de 1,6% dos lucros para 52,3 milhões
de euros nos três primeiros meses do
corrente ano. No primeiro trimestre do
ano, o volume de negócios da empre-
sa desceu 4,4% para 353 milhões de
euros, o que se "deve essencialmen-
te à queda expressiva verificada no
preço de pasta e à menor quantidade
de pasta disponível para venda", refe-
re o grupo em comunicado.

A empresa destaca ainda que as
suas exportações ascenderam a 288
milhões de euros, aumentando a sua

quota no mercado europeu de papel. 
Ainda segundo o comunicado, o

resultado operacional da empresa su-
biu 5,5% em termos homólogos para
70,4 milhões de euros.

Além disso, as marcas próprias
de Portucel representam 62% das
vendas de papel.

Quanto à dívida líquida remune-
rada, que inclui o valor de mercado
das ações próprias em carteira, des-
ceu em 188,5 milhões de euros para
397,7 milhões de euros a 31 de
março.

Lucros da Portucel sobem
no primeiro trimestre 

"Manual Prático de
produção gráfica" 

editado em X-Per Fedrigoni

Antalis aposta na
segurança rodoviária

A Antalis está a promover um projeto de segurança rodoviária, com
o objetivo de contribuir para melhorar a segurança nas estradas e redu-
zir os efeitos prejudiciais para o meio-ambiente.

Esta iniciativa, promovida pelo Departamento de Prevenção de Ris-
cos, pretende consciencializar todos os funcionários e colaboradores sobre a necessidade de incorpo-
rar na sua atividade diária a preocupação constante com uma condução segura, responsável e sus-
tentável. Para além da campanha de informação e formação que colocou em marcha, entre outras ini-
ciativas, a Antalis solicitou a inscrição na Carta Europeia de Segurança Rodoviária e criou também um
comité se Segurança Rodoviária. 

Layar - leitura
multidimensional 

da revista What's Next
Layar é uma nova tecnologia para smartphone que acrescenta uma

nova dimensão ao conteúdo impresso e que será utilizada pela primeira
vez na revista What's Next da Sappi

O objetivo desta publicação passa por mostrar aos editores o que po-
dem fazer para agregar textura e profundidade às suas publicações, em
particular através da seleção de papel. Layar é uma aplicação gratuita de
realidade aumentada, que pode acrescentar e melhorar  o conteúdo das
publicações com camadas de informação digital através do smartphone.
Do ponto de vista de um editor, um dos fatores positivos em utilizar esta
tecnologia é apostar na inovação e arranjar formas de manter o interesse
dos leitores. Ao fazer o scanner do logo da Layar com um smartphone, o
leitor poderá desfrutar, de imediato, de diversas formas de informação
complementar ao conteúdo, nomeadamente imagens, texto ou mesmo
pequenos filmes.

Para além desta vantagem, a tecnologia permite ainda que os edito-
res possam proporcionar informação adicional sobre os produtos aos lei-
tores, bem como sugerir possíveis compras através da aplicação, e tudo
isto sem terem que ir a uma página web: o conteúdo aparece no seu
smartphone.

Papel Jaz Silk dirigido a
impressão de alta

velocidade 
Apresentando na drupa, o papel Jaz Silk resulta de uma colaboração

entre a HP e a Sappi Fine Paper Europe com vista a produzir papel revesti-
do, de qualidade, especificamente destinado à impressão digital a jato de
tinta de alta velocidade em bobina. O papel revestido jaz Silk garante um
elevado rendimento na impressão a jato de tinta de alta velocidade, combi-
nando a aparência familiar do papel offset com a flexibilidade e opções de
personalização a cores. Este é o primeiro de uma série de produtos de pa-
pel que resulta da associação entre a HP e a Sappi, e onde se inclui o Jaz
Book e Jaz Gloss. Entre as características principais desta gama encontra-
se o facto de não necessitarem de agente adesivo ou qualquer tipo de tra-
tamento e a alta eficiência na impressão, que leva a uma poupança de tem-
po e a um menor consumo de tintas, comparativamente ao papel offset.

“Projeto da
folha branca”

Confissões de um criativo: Ar-
jowiggins Creative Papers apre-
senta aos embaixadores criativos
internacionais colaboradores o
"The Blank Sheet Project" 

The Blank Sheet Project (Pro-
jeto da folha em branco) é uma pla-
taforma de inspiração, dirigida à
criatividade, lançada pela Arjowig-
gins Creative Papers em junho do
ano passado, com a participação
do diretor de arte e designer Neville
Brody, e o diretor creativo Sir John
Hegarty.

O  projeto inaugura agora um
novo espaço - Leave Your Mark",
um lugar onde os embaixadores de
diferentes disciplinas criativas do
mundo revelam as suas próprias
influências criativas, gerando um
diálogo global entre toda a comuni-
dade criativa.



2ª Jornada
Técnica

Luso-Espanhola
Quinta-feira, dia 22 de Novembro de 2012

Lisboa 

SHARED RISK LaPrensaLaPrensa
Organización / Organização 

l Oito conferências vão analisar a actual
situação do sector gráfico e apresentar as
mais recentes tecnologias criadas para
tornar a empresa gráfica mais rentável.

l Redução de custos na produção, retorno do
investimento e investimentos rentáveis serão
alguns dos temas abordados nesta jornada.

l As jornadas são dirigidas a empresários e
profissionais gráficos portugueses e
espanhóis.

l Oportunidade única para expandir a
networking profissional

l Haverá tradução simultânea em português e
espanhol.

l A 1ª Jornada Técnica tem início às 10h e
termina às 20h.

l O preço da participação é de 90 € e inclui
todas as conferências, almoço e coffee
break.

l REGISTO: enviar email para
laprensa@laprensa.com.pt
ou através do site www.laprensa.com.pt

Este ano há necessidade de ir para a Alemanha

Trazemos 
DRUPA 

a Lisboa

Colaboran / Colaboram

NOVA DATA!
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