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A
s empresas turcas Gul Ambalaj
OfSET e Sentez Ambalaj adquiri-
ram o Sistema ERP| MIS Sistrade

Print, num investimento que lhes vai
permitir gerir, de forma integrada, todos
os departamentos, desde a planificação
de produtos complexos (embalagens e
embalagens flexíveis), passando pela
faturação, compras, gestão de stocks,
gestão de ordens de
produção, dados da
produção e contabi-
lidade.

A Sentez Amba-
laj é uma empresa
subsidiária da socie-
dade Selcuklu, fun-
dada em 1992 com

o objetivo de responder às necessida-
des de empresas de embalagem da so-
ciedade que opera nas áreas farmacêu-
tica e de utensílios de cozinha.

A Gül Ambalaj Ofset é pioneira nas
principais novidades e inovações tec-
nológicas na indústria turca de embala-
gem desde 1964.

"Mulheres na impressão" 
Na Conferência Internacional "Mulheres na impressão", que decorreu
na drupa, numa iniciativa da Heidelberg, compareceram mulheres de
22 países, incluindo Espanha, França, Alemanha, Rússia, América do
Norte, China, Israel, Egito, Indonésia, Índia, Qatar e Brasil. O tema
"Mulheres e suas histórias" foi apresentado por Monika Schulz-Strelow, presidente da iniciativa "Wo-
men on Board" - FidAR e.V - uma associação que visa o aumento da proporção de mulheres nos con-
selhos fiscais, com o objetivo de alcançar a igualdade de participação entre homens e mulheres. 

Frank Druck instala a
primeira Tempo E220
da Alemanha
A Frank Druck já conta com equipamentos da Mu-
ller Martini no seu parque, nomeadamente duas Prima-
Plus três Prima S e uma Tempo 22. Especializada na impressão de revistas e catálogos com tira-
gens entre 50.000 e 2 milhões de exemplares, optou recentemente pela aquisição de uma Tempo
E220, uma nova linha de coser a ara-
me, que pretende substituir as duas
Prima S. Entre outras características,
a Tempo E220 apresenta uma nova
tecnologia que reduz os custos
energéticos de preparação e distri-
buição, uma vez que a alimentação
com ar comprimido se desliga auto-
maticamente quando a máquina inte-
rrompe a produção, e se liga assim
que a máquina é novamente coloca-
da em marcha. 

A Sistrade pretende ainda reforçar a sua capacidade técnica e co-
mercial no mercado do Magrebe e conta com a colaboração da AI-
CEP local e das embaixadas portuguesas nestes países. Recente-
mente, e com o apoio direto da delegação da AICEP, empreendeu
uma missão para contactar e explorar indústrias gráficas e agentes
de mercado das artes gráficas e embalagens do Norte de África, da
qual resultou um acordo de colaboração com a empresa Amigraph.

Academia Web-to-Print, iniciar negócio de venda na internet
Em outubro, a Datafont inicia a sua "Academia de Web-to-Print" com o objetivo de proporcionar for-
mação sobre o conceito de web2print, e oferecer aos impressores uma visão estratégica necessária
para implementar este modelo de negócios nas suas empresas.
O curso vai ser lecionado por profissionais reconhecidos no mercado: Lluis Navarro (Navarro Consul-
tores), Fernando Maciá (HumanLevel), Antonio V. Chanal, Shafie Abla, entre outros, e conta com a
participação de Javier R. Borlado, diretor de I & D do Instituto Tecnológico e Gráfico Tajamar.
No curso serão abordadas questões como: � Tendências no mercado gráfico � Ferramentas de ven-
das, gestão e controlo � Técnicas de marketing online � Posicionamento orgânico � Análise de trá-
fego no site da empresa � L.O.P.D e L.S.S.I
Durante o curso (6 meses) será disponibilizada uma ferramenta de Web-to-Print, sem restrição de uti-
lização, com o objetivo de criar lojas reais online.
http://www.datafont.com/dsmx/W2P_Academy

Breves

Roland promove sessão formativa 
sobre embalagens
�A Roland DG Academy, em Portugal, promoveu a 18 de setembro, em
Matosinhos, a sessão formativa "Introdução ao desenho e impressão de
embalagens", onde apresentou uma introdução à pré-impressão e impressão
digital, com referência a temas como a evolução do mercado, tecnologia
Roland para a criação de embalagens e etiquetas, complementos para o
produto final (RIPs), soluções e benefícios do negócio.
A segunda parte  contou com uma vertente prática com demonstração do
equipamento necessário e respetivo fluxo de trabalho e produção de
amostras.
http://www.rolanddgiberia.com/pt/

Presstek adquirida por afiliada 
da American Industrial Partners
�A Presstek assinou um acordo definitivo de fusão que prevê a sua
aquisição por parte da AMI Holdings Inc., uma afiliada da American Industrial
Partners Capital Fund IV, LP.
O acordo está sujeito à aprovação dos acionistas e a outras condições
habituais neste tipo de negócio, e deverá ser concluído durante o quarto
trimestre de 2012.

Hubergroup aposta em tinta
offset sem óleo mineral
�A Hubergroup adotou recentemente a tecnologia
de tinta de impressão que se distingue pela utilização
de óleo vegetal e matérias-primas renováveis, em
detrimento de matérias primas fósseis. As tintas de
impressão à base de óleo vegetal são utilizadas em
impressão offset a folhas e de bobina. 

Sistrade: expansão

Sistrade marca presença no Norte de África

Gul Ambalaj Ofset e Sentez Ambalaj
adquirem software da Sistrade

Muller Martini promove seminário 
Para quem pretenda estar a par dos últimos desenvol-
vimentos em impressão offset, a Muller Martini vai rea-
lizar o Muller Martini Printing Presses GmbH's Package
Printing Seminar, a 20 de novembro (em alemão) e 21
de novembro (em inglês) no Centro de Formação em
Maulburg, onde a empresa irá ainda apresentar um
conjunto de soluções para a impressão de embala-
gens. 
www.mullermartini.com

Azevedo & Albuquerque distribuidor
de Tinta Martínez Ayala

A empresa Azevedo & Albuquerque foi fundada em 2004, no concelho de Maia
(Porto), pelas mãos de duas pessoas com uma vasto percurso e experiência pro-
fissional no sector das Artes Gráficas, Sérgio Albuquerque, dedicado ao sector des-
de 1987, e José Luís Azevedo, que entrou na área pouco tempo depois, direccio-
nado para a vertente técnica.
Desde a sua constituição como empresa, há mais de oito anos, que a Azevedo &
Albuquerque se preocupa em disponibilizar aos seus clientes, que se encontram
em todo o país, e que considera como o pilar fundamental da empresa, os melho-
res produtos existentes no mercado.
Há cerca de dois anos, a empresa aliou-se a um dos líderes europeus de produção
de tintas offset de qualidade, e distribui os seus produtos em exclusivo em todo o
território nacional. A Tinta Martínez Ayala, S.A. é o primeiro fabricante em Espanha
de tintas e vernizes para o sector das artes gráficas, ocupando uma posição de li-
derança no mercado espanhol e um nome de referência em termos de qualidade.
A empresa espanhola celebra este ano o seu 80 aniversário como fabricante de tin-
tas para artes gráficas, com enfoque no offset de folha, utilizadas para a impressão
em todo o tipo de trabalhos, tanto comerciais, como de embalagens de alta quali-
dade. A Tinta Martínez Ayala conta com um Departamento de Investigação inter-
nacional de vanguarda, e mantém projectos de colaboração com as universidades
de Murcia e Alicante e com o instituto AIDO. Há cerca de seus anos mudou para
novas instalações dotadas da mais moderna e avançada tecnologia, incorporando
novos equipamentos de produção e de desenvolvimento, tendo avançado para a
produção de tintas offset UV de secagem ultravioleta, tintas offset a seco, e outras
tintas especiais, de segurança e fluorescentes, das quais é um dos principais fabri-
cantes a nível mundial.
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o trabalho em máquina. E hoje em dia isso
já não acontece. O trabalho que se faz tem
muita qualidade a nível de impressão. A ní-
vel de acabamentos é que por vezes se ve-
rificam mais dificuldades, porque os acaba-
mentos exigem mais sensibilidade e há mui-
tas gráficas que estragam os trabalhos nes-
ta fase. Por isso é que a M2, por exemplo,
tem o sucesso que tem, porque tem esse
cuidado e brio.

E verifica a tradicional situação de confli-
to entre designers e gráficos, sendo que es-
tes últimos dizem que os designers muitas
vezes não sabem o que estão a pedir, ou
essa situação está a melhorar?

Em relação aos conhecimentos dos de-
signers, o que está a acontecer no mercado
é que a maior parte das agências está a
despedir designers seniores, que são mais
caros mas têm tudo muito aprendido, e
estão a contratar pessoas mais novas, algu-
mas acabadas de sair da faculdade e que
fazem coisas absurdas, e não só a nível de
contactos. Por causa da crise, as empresas
não contratam produtores gráficos, e são os
accounts que pedem orçamentos. Por ve-
zes demoro mais de uma hora para perce-
ber o que pretendem. 

No entanto, também não trabalho com
gráficas que não gostam de trabalhar com
designers, porque são gráficas que não
estão habituadas a ser contrariadas. O Sr.
José Martins, da M2, por exemplo, vai dizer
que aprende muito com os designers e que
os designers aprendem com ele. No entan-
to, há gráficas que a única coisa que que-
rem fazer é imprimir, se possível sempre em
papel couchê, em quadricromia e com corte
simples. E quando chega um designer que
implica porque o fundo não tem determina-
da cor, isso já é um problema. Os impresso-
res não estão habituados a que haja exigên-
cia, porque o cliente final normalmente acei-
ta mais facilmente os trabalhos, não olha
aos pormenores. É muito mais difícil trabal-
har com designers e criativos e muitas gráfi-
cas o não querem fazer. E não percebem o
que o Sr. Martins percebeu, e que por isso
tem o sucesso que tem, que podem trabal-
har em conjunto com o designer. Agora,
nem os designers nem as gráficas são os
mau da fita.

Que expectativas tem para os próximos
tempos?

Se estivéssemos a falar há uns meses
atrás diria que tudo se iria compor, mas nes-
te momento sinceramente já não tenho tan-

tas certezas. Nós vamos cá estar, de certe-
za absoluta, porque estamos a trabalhar pa-
ra isso, estamos a tentar rentabilizar a estru-
tura e as pessoas, estamos a tentar inventar
soluções e serviços, somos muito trabalha-
dores, fazemos bem o que fazemos, e te-
mos tudo para sobreviver. Fazemos sacrifí-
cios para aguentar esta fase e para que os
nossos fornecedores não sofram o azar,
que nós já sofremos, de encontrar vigaris-
tas. Um dos casos que temos é o de um
cliente que nos veio encomendar um trabal-
ho de grande dimensão, no qual ficámos
com uma margem muito reduzida, pagámos
à gráfica, e não vamos receber porque o
cliente diz que não pode pagar. No entanto,
a última vez que cá veio para nos explicar is-
so, estacionou perto da loja um automóvel
de luxo, cuja venda daria para pagar toda a
dívida. 

Mas à parte destes casos que prejudi-
cam muito o mercado, penso que quem tra-
balha bem e tem uma postura séria no mer-
cado vai passar esta crise. O problema é
que existem gráficas que trabalham bem,
mas têm o azar de encontrar muitos vigaris-
tas, que depois não pagam. Neste momen-
to aprendemos a lição e quando não conhe-
cemos os clientes pedimos uma adjudi-
cação ou cheques pré-datados.

E como é que surgiu a ideia de escrever
um livro sobre produção gráfica?

A ideia surgiu na altura em que comecei
a dar aulas na ARCO, em 1998. Para pre-
parar as aulas comecei a organizar uma es-
trutura que fui preenchendo, com infor-
mação em português, porque a literatura
nesta área está quase toda em inglês, ou
quando está em português é pouco prática,
com textos muito antigos. Fiz a recolha de
material e preparei um manual para mim,
que ia fornecendo aos alunos. Quando co-
mecei a dar aulas na ETIC, a escola tinha
um projeto para editar um livro de design,
em que a produção gráfica seria um dos
capítulos, do qual fiquei encarregue. O pro-
jeto acabou por não avançar e fui propor um
livro sobre produção gráfica a uma editora
que disponibilizou um fotógrafo para as ima-
gens. Entretanto essa editora abriu falência,
eu adquiri os direitos das fotos e depois de
algumas desventuras o livro foi editado pela
Principia. Começou com 2000 exemplares,
em 2004, a edição esgotou dois anos de-
pois, seguiu-se uma reimpressão de mais
2000, e uma segunda edição, que entretan-
to esgotou, e recentemente foi publicada
uma terceira edição.

Inovação e excelência
em equipamentos digitais
de impressão, acabamento
gráfico e revestimento a verniz UV 
total e localizado.

UV VARNISH

DIGITAL FINISHER 360º
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Porque é que a "Loja!" é muito mais do
que um espaço comercial de materiais de
artes gráficas?

A loja é um espaço onde se encontram
papéis e materiais especiais para produção
gráfica,  mas é muito mais do que isso por-
que oferece serviços criativos de produção
gráfica. Imprimimos, tratamos do acaba-
mento, e entregamos um trabalho comple-
to. Alguns trabalhos são feitos no nosso es-
paço, outros são feitos por gráficas que sub-
contratamos. Atuamos em três áreas. Para
além da loja, prestamos serviços de pro-
dução, temos o atelier de design e de mar-
keting relacional, e contamos ainda uma
vertente criativa, de consultoria. Temos
uma equipa fixa de cinco pessoas, três das
quais são os sócios da empresa, uma dire-
tora criativa e um designer, e uma equipa
de freelancers à qual recorremos, conforme
os trabalhos que nos são encomendados.

Como surgiu a ideia de abrir este espaço? 
Ao mesmo tempo que trabalhava em

agências de comunicação, sempre tive, pa-
ralelamente, em conjunto com dois amigos,
um atelier de design, onde trabalhávamos
nos tempos livres, sem retirar rendimentos
significativos. Entretanto, um dos nossos
clientes sugeriu que eu trabalhasse a tempo
inteiro para o seu grupo de empresas,
através da nossa empresa, e começámos a
levar esse projeto mais a sério. Um dos só-
cios não concordou com o cunho mais co-
mercial que íamos passar a ter e saiu, e es-
se cliente entrou na sociedade. Reestru-
turámos a empresa, onde fiquei a trabalhar
a tempo inteiro. 

Entretanto, fazíamos muitos trabalhos
de produção gráfica, e começámos a ter
muitos clientes que nos pediam material
muito diverso, o que exigia que eu dedicas-
se muito tempo a fazer pesquisa de mate-
riais. E quando precisava de comprar para
fazer uma maqueta, tinha que ser em gran-
de quantidade, ou era preciso mandar vir de
fora… comecei a deparar-me com esta ne-
cessidade e surgiu, então, a ideia de criar a
Loja das Maquetas.

Em que ano abriram?
Abrimos em 2004, no Bairro Alto, como

Loja das Maquetas. O espaço era muito pe-
queno. Continuámos a oferecer trabalho de
design, a diferença era que para além de
sermos um atelier de design e de comuni-
cação vendíamos materiais de produção
gráfica. A nossa vantagem é que quando
um criativo entra na loja, à procura de mate-

riais para ter ideias e para fechar um con-
ceito, encontra sempre qualquer coisa útil
para seu trabalho. Além disso sabe que en-
contra material não só para uma maqueta,
como para as quantidades que forem pos-
teriormente necessárias. 

Quando a Loja! abriu não havia nada
parecido no mercado. Tiveram uma boa
aceitação? 

Não havia, e penso que continua a não
haver. Como diz a nossa diretora criativa,
somos a única no mundo. Já tivemos pes-
soas de outros países que aqui vieram e
que ficaram surpreendidos. O mercado rea-
giu muito bem. A loja teve muita aceitação e
tem vindo a crescer, embora os departa-
mento criativo e de produção se encontrem
instáveis, com meses que correm bem e ou-
tros que correm menos bem. Na loja
também vendemos material para arquitetu-

ra, que tem muita procura. Mas interessa-
nos muito vender produção, trabalhar os
materiais, transformá-los, e o que nos dis-
tingue é o facto de sermos consultores de
produção e de criatividade. Qualquer uma
das pessoas que atende na loja tem for-
mação em design, e sabe orientar os clien-
tes, quando estes necessitam.

Entretanto a Loja das Maquetas mudou
o nome para Loja!… porque motivo?

Mudámos o nome em junho deste ano.
Durante seis anos o espaço denominou-se
Loja das Maquetas. O que acontece é que
por causa do nome  alguns clientes pensa-
vam que não fazíamos trabalhos em gran-
des quantidades. Fazemos maquetas mas
o nosso maior objetivo é precisamente fazer
trabalhos em grandes quantidades.

E como é que promovem a Loja!?
Associamo-nos a alguns eventos da

área, através de permutas, fornecemos ma-
teriais e os promotores apresentam o nosso
logótipo. Temos página no facebook e te-
mos uma newsletter mensal. Para além dis-

so, há um dia do mês em que estamos
abertos até à meia-noite, o dia D, normal-
mente na primeira sexta-feira do mês. D,
porque é um dia Diferente, de Descontos,
em que fazemos promoções em determina-
dos materiais. Temos sempre um convida-
do e desenvolvemos um tema, que pode ou
não ser técnico e da área. Há cerca de três
anos que iniciámos esta iniciativa e temos
um feedback muito positivo. Excecional-
mente, o próximo workshop vai decorrer na
última sexta-feira de setembro, e vamos ter
um especialista que vem dar uma conferên-
cia sobre coolhunting.

Também imprimem? Que equipamen-
tos têm?

Depende, para trabalhos em impressão
digital temos uma máquina, uma Konica Mi-
nolta, mas quando é necessário grande for-
mato recorremos a gráficas. Muitas vezes

mandamos imprimir e tratamos nós da par-
te de acabamento. Temos a guilhotina, má-
quinas para vincar, para costurar e para sol-
dar.

A produção é a vossa área principal?
Sim. Nós usamos o termo produção

criativa, uma vez que não se limita a pro-
dução gráfica. Temos clientes que nos pro-
curam com um objetivo, mas que não têm
ideias, e em que damos a nossa opinião so-
bre o que poderá ou não resultar. Também
temos clientes, que são intermédios, como
empresas de comunicação, e que muitas
vezes recorrem a nós para apoio na con-
cepção de ideias ou produtos, ou de kits de
apresentação para clientes. Por vezes
apresentamos ideias, sem maqueta, que
depois poderão ser exploradas. Algumas
vezes a própria empresa trata dessa pro-
dução, outras vezes somos nós que a faze-
mos. 

Trabalha muito com gráficas, o que tem
verificado no mercado?

Há muitas empresas que estão a fechar

e o que se verifica é que preços estão instá-
veis. Temos gráficas a pedir valores muito
diferentes para o mesmo trabalho, quando
têm mais ou menos a mesma dimensão e o
mesmo equipamento, e isso é estranho.
Acontece também neste momento muitas
gráficas estarem a pedir 50% de adjudi-
cação, e também estão a acontecer si-
tuações que em 15 anos de trabalho nunca
me tinham acontecido. Por exemplo, pedi o
orçamento a uma gráfica para uma agência
que me tinha solicitado um orçamento para
um trabalho, e mais tarde vim a saber que
essa gráfica imprimiu diretamente o trabal-
ho à agência. Portanto, apresentaram-me o
orçamento, souberam da existência do tra-
balho e foram contactar o meu cliente.

O mercado está, então, muito agressivo?
Está muito agressivo e acontecem coi-

sas incríveis. Outra situação que nos acon-
teceu foi ter pedido um orçamento a uma
empresa para fazer uma quantidade de
ementas para um restaurante, mas acabei
por optar pelo meu fornecedor habitual, e
essa empresa, que em tempos já tinha pro-
duzido ementas para esse espaço, entrou
em contacto com a proprietária do restau-
rante a cobrar porque é que não trabalha-
vam com eles. Estamos neste nível. 

Que ideia é que tem da indústria gráfica
em Portugal?

Este mercado evoluiu imenso e faze-
mos trabalho com muita qualidade. Quando
comecei como produtora gráfica a maior
parte das vezes tinha que ir à gráfica aprovar 

"Temos gráficas a pedir 
valores muito diferentes para
o mesmo trabalho, quando
têm mais ou menos a mesma
dimensão e o mesmo equipa-
mento, e isso é estranho."

Conceição Barbosa

Conceição Barbosa é formada em
Relações Públicas e Publicidade, e
conta com uma pós-graduação em
Artes Gráficas do London College
of Communication. Depois de ter
trabalhado em agências de comu-
nicação, cedo percebeu a sua vo-
cação para a área de produção
gráfica e o seu percurso profissio-
nal - que passou pelas empresas
EURORSCG, Olgivy e MKT
(atualmente Brandia Central) -
acabou por desaguar na Loja! (ex-
Loja das Maquetas). O seu livro
"Manual Prático de Produção
Gráfica" encontra-se na terceira
edição. www.loja.eu.com

Conceição Barbosa é um nome conhecido na
indústria gráfica portuguesa. Produtora gráfica há
mais de 15 anos, autora de um conceituado manual
técnico e professora, é também uma das proprietárias

da Loja! (ex-Loja das Maquetas), um espaço inovador e
"único no mundo", localizado em Lisboa, que oferece
materiais para produção gráfica, assessoria e
produção criativa. 

"O mercado está muito agressivo"
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Cabeças de impressão
de alto desempenho

A Xaar, fornecedora de cabeças de im-
pressão, acrescentou duas novas ca-

beças de impressão à gama Xaar Pro-
ton de jato de tinta. A Xaar Proton 15 e

a Xaar Proton 15+ oferecem gotas de 15
picolitros em alta velocidade, proporcio-

nando alta qualidade de impressão. 

Pixartprinting adquire mais equipamentos Durst
A Pixartprinting instalou re-
centemente mais equipamen-
tos da Durst. A instalação em
teste de uma máquina rolo a
rolo Rho P10 320R e um siste-
ma de mesa P10 200, dois
equipamentos de uma nova
gama de impressoras a jato
de tinta UV de 10 picolitros
com qualidade Fine Art, supe-
raram as expectativas ao pon-
to de a Pixartprinting confirmar
mais duas rolo a rolo P10
320R, reforçando assim a sua
confiança na marca Durst. O
parque de equipamentos da
empresa veneziana inclui ain-
da três Rho 700 PAC versão
High Speed para impressão
em suporte rígido, e uma Rho
700 PAC para expositores.

Expansão da Inca Digital
A Inca Digital, fornecedora de tecnologia de
impressão a jato de tinta, anunciou o arran-
que de uma nova fábrica em Cambridge
(Reino Unido). A empresa agora conta com
instalações que totalizam quase 6 mil me-
tros quadrados de área, e a mudança além
de aumentar a capacidade de produção,
pretende melhorar a eficiência, reunindo os
processos num mesmo local.

O que constitui um bom design num produ-
to industrial? A combinação ideal da
função, dos materiais e da forma. Nada tem
mudado desde os dias da Bauhaus. A ca-
pacidade tecnológica do equipamento deve
ser a ideal, a má-
quina deve ser
fácil de utilizar e
deve também
ter um design
atraente.
A questão
do design
e n v o l v e
sempre uma certa
subjetividade. A Colorman e:line foi um dos
Top Ten do Industriepreis 2012, um prémio
concedido anualmente pela Initiative Mit-
telstand.
A fabricante utilizou novos materiais no ex-
terior do equipamento. Em vez de chapa
metálica, que apresenta limitações no de-
sign e tem poucas qualidades tácteis, os
designers optaram pelo plástico com uma
superfície resistente que se pode pintar e
que é fácil de limpar. 
A  integração de tiras de luz na capa prote-
tora acentua as suas funções. A mudança
de cores indica o estado de funcionamento

da máquina. Se, por exemplo, a APL (carga
automática de chapas) se encontrar ativa,
as luzes apresentam uma cor alaranjada, e
se não estiver em produção, as luzes ficam
azuis.

O equipamento garante ainda boa
acessibilidade e manu-

tenção e fa-
cilidade de
utilização, e
os dispositi-

vos de la-
vagem de
rolos são

de fácil acesso. Desta-
cam-se ainda as funções de automatização
de chapas APL. A rotativa controla-se e
ajusta-se com um MobilPad, uma consola
adicional móvel, e um UnitPad controla as
unidades de impressão durante o trabalho
de produção. Prevê-se que a primeira Co-
lorman e:Line inicie a sua produção em
"Allgäuer Zeitung" (Alemanha), no outono
de 2012. A rotativa terá quatro torres de im-
pressão e duas máquinas de dobra, com
um peso total de cerca de 250 toneladas, e
uma capacidade de produção de 90.000
jornais por hora a uma velocidade de im-
pressão de 12,75 m / s.

Revolucionário design industrial 
da Colorman e:line
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Impressora/cortadora
SOLJET PRO4
A Roland lançou a nova impressora/cortadora
SOLJET PRO4, que inclui um sistema avança-
do de cabeças de impressão, de 7 e 8 cores, e
novas tintas ECO-SOL MAX2, entre as quais o
novo Light Black. A fabricante pretende ofere-
cer assim novas possibilidades aos profissio-
nais da impressão, com efeitos e acabamentos
finais de grande qualidade. 
Com 160 cm de largura, a SOLJET PRO4
combina uma alta velocidade de impressão
com a conhecida tecnologia de impressão e
corte da Roland. 

Ricoh continua em alta na Europa
A Ricoh Europe PLC obteve o primeiro lugar em
"equipamento de impressão de produção de folhas soltas a
cores " na Europa Ocidental, segundo os últimos resultados
publicados pela InfoSource, empresa especializada em
pesquisa de mercado. O inquérito realizado na Europa
Ocidental para o primeiro trimestre de 2012 registou uma
quota de mercado de 42,5% para a Ricoh na indústria de
sistemas de impressão de produção para folhas soltas a
cores. 

A HP anunciou um acordo com a Handheld
Group para desenvolver e comercializar pro-
dutos, a nível mundial, dirigidos à indústria de
logística. 
A HP concedeu à Handheld Group, fabricante
sueca de PDA e computadores portáteis, uma
licença das patentes relativas ao projeto elétri-
co, mecânico e de sistema de uma impressora
a jato de tinta portátil com comunicação wire-
less. O Handheld Group é o concessionário
exclusivo do design.
Os cartuchos de jato de tinta HP utilizados em
futuros produtos do Handheld Group podem
ainda incluir uma tinta magenta de secagem
rápida, formulado especificamente para alta vi-
sibilidade nos substratos utilizados na indústria
de logística, tais como caixas de cartão ondu-
lado, papel kraft e fita adesiva.

InterTech

Tecnology

Award 1012 

Fujifilm Jet Press 720 recebe o
Prémio 2012 InterTech
Technology
Em reconhecimento do seu design inovador e
funcionalidade, a Fujifilm Jet Press 720 ganhou um
2012 InterTech Technology Award da Printing
Industries of America. 
A Fujifilm recebe assim um dos 12 prémios concedidos
a todas as tecnologias consideradas inovadoras, que
possam vir a ter um impacto significativo na indústria
da comunicação gráfica. Este é o quinto prémio
InterTech Technology para a Fujifilm, e o anúncio da
distinção ocorreu após as primeiras instalações norte-
americanas da Jet Press nas empresas Gilson
Graphics e Digital Edge.

Tinta seca vermelho
fluorescente ganha Prémio
2012 PIA InterTech Technology
A Printing Industries of America (PIA) entregou um
Prémio 2012 InterTech Technology à Nexpress da
Kodak pela sua tinta seca em vermelho florescente. 
O vermelho florescente proporciona maior segurança e
proteção contra a fraudes de documentos,
embalagens, material promocional e de correio direto,
e integra a KodakNexPress Imaging Solutions.
Esta é a terceira vez que a Kodak recebe da Printing
Industries of America o reconhecimento pelas suas
soluções.

... e investe na PTI Marketing Technologies
A Ricoh avançou com um investimento significativo na PTI Marketing Technologies, empresa fornecedora de
soluções web-to-print e marketing personalizado para fornecedores de serviços de impressão. Esta operação é
um passo estratégico da Ricoh para fornecer soluções integrais de produção de impressão, tornando-se assim
fornecedora de serviços de marketing, incluindo automatização de marketing e gestão de marcas.
Com esta aliança, serão lançadas no mercado novas tecnologias, software e serviços que permitirão às
empresas promover campanhas de marketing multicanal a nível global, regional e local.
A Ricoh pretende oferecer uma solução de software baseado na cloud compatível com uma variedade de
formatos de saída para impressão e outros suportes, incluindo e-mail em PDF, AHP e HTML baseadas em
SaaS (Software as a Service)da  PTI, MarcomCentral.

HP licencia tecnologia de
impressoras a jato de tinta

O desafio do jacto de tinta

Atualmente, as instalações de equipamentos a jacto de tinta en-
contram-se, por norma, em três áreas de mercado: impressão
transacional, livros e publicidade por correio direto. Há também

um pequeno nicho na impressão de edições internacionais de jornais
composto por empresas de serviços gráficos em outros países, no en-
tanto, os impressores de jornais, ainda que revelem interesse por esta
tecnologia, ainda não se decidiram a implementá-la. O mesmo se po-
de dizer dos impressores de revistas.
São várias as razões que explicam a falta de aceitação da tecnologia a
jacto de tinta nos mercados de impressão, mas a principal está rela-
cionada com os custos dos equipamentos e da sua utilização. Na ver-
dade, são muito mais elevados do que os das máquinas de offset, com
o acréscimo que estas já se encontram instaladas e em utilização. A
principal vantagem da impressão a jacto de tinta é o arranque rápido
de produção com um mínimo de tempo de preparação e baixo custo
quando, quando comparada com o offset.
Para os impressores de offset, uma das principais áreas de interesse
na tecnologia de jato de tinta é a vertente da utilizaçao de sistemas de
jato de tinta em sobreimpressão, mais do que as máquinas em si.Nes-
te caso, pode-se montar um sistema de cabeças de impressão de jac-
to de tinta, seja numa máquina de offset de bobina ou numa linha de
acabamentos, que permite a impressão de dados variáveis sobre pági-
nas previamente impressas em offset.
A oportunidade mais imediata para os impressores de offset de bobina,
nas áreas de jornais, revistas e publicidade por correio direto assenta
no facto de estes puderem analisar e  preparar modelos de negócio em
que a impressão jato de tinta possa ser combinada com as suas atuais
tecnologias de impressão. Quem sabe, apostando na criação de micro
zonas, no caso de jornais, isso permitiria que se imprimissem conteú-
dos editoriais e publicitários personalizados em suplementos especiais
para depois os incorporar no jornal, na área de fecho. Nos mercados
de revistas B2B, onde se conhecem detalhes sobre os assinantes, po-
deria ainda ser possível publicar revistas com circulação muito menor,
ou secções especializadas, selecionadas pelos destinatários.
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Software para soluções de monitoramento e anti-falsificação
O novo software escalável (Personalization Management Platform) da Atlantic Zeiser controla to-
dos os níveis de logística e produção na indústria farmacêutica. O PMP pode ser integrado em
sistemas de software adjacentes e de nível superior como MES (Manufacturing Execution Sys-
tem) e ERP (Enterprise Resource Planning), ou até mesmo ser utilizado como MES.
O rastreio e a autenticação de produtos e a sua verificação em tempo real são componentes cha-
ve das soluções anti-falsificação na indústria farmacêutica. O controlo do processo de produção
e transporte, assim como a rastreabilidade integral constituem a espinha dorsal deste tipo de so-
lução. O software de PMP (Personalização Management Platform) e o módulo PMP Produção e
PMP Track & Trace abrangem todas as etapas do processo. 

A pesquisa "The Futures Report: Packaging" promo-
vida pela empresa inglesa The Future Laboratory reve-
la que o futuro da indústria de embalagens depende
muito da capacidade de adaptação às novas procuras e
exigências dos consumidores.

Segundo a World Packaging Organisation, verifi-
cam-se indícios de expansão para o segmento, que de-
verá atingir uma facturação global de US$ 820 biliões
em 2016, o que representa uma expectativa de cresci-
mento significativo, tendo em conta que a facturação do
sector em 2010 foi de US$ 670 biliões.

Nos países emergentes que compõem o BRIC -
Brasil, Rússia, Índia e China - a pesquisa revela o nú-
mero de consumidores de embalagens de alimento, be-
bidas e produtos electrónicos de linha branca está em
crescimento.

Segundo o estudo, as principais oportunidades do
sector encontram-se no packaging, em soluções que
sejam funcionais, convenientes, amigas do ambiente e
rastreáveis.

O estudo revela os russos não têm preocupações
ambientais, os brasileiros preferem cores e design ex-
travagantes, os chineses querem provas que o produto
não é falsificado e os indianos preferem que as emba-
lagens reflictam o orgulho que têm no seu país.

As tendências das marcas vão para que as embala-
gens sejam menos dispendiosas, mais divertidas, mais
funcionais, mais informativas, reutilizáveis e recicláveis. 

As marcas estão a utilizar cada vez mais tecnologias
para rastrear os conteúdos das embalagens, nomeada-
mente indicadores de temperatura que revelam os ní-
veis de frescura dos produtos.

Breves

Sandon Global fornece
capas protetoras Anilox
� A Sandon Global fornece capas
protetoras anilox, que contribuem para a
redução de agressões provocadas por
acidentes. Em muitos casos, estes
incidentes são motivo de reparação ou
aquisição de novos anilox, o que gera
gastos extra. 
As capas protectoras anilox são compostas
por material rígido, resistente ao impacto de
objectos e golpes que podem ocorrer
durante o transporte e armazenamento dos
equipamentos. São, no entanto, feitas de
um material leve e à medida do diâmetro do
anilox. Na extremidade da capa é colocado
um anel metálico que protege os lados,
normalmente considerados as zonas mais
vulneráveis.

FESPA promove
webinars gratuitos para a
indústria gráfica
� A FESPA vai realizar uma nova série de
webinars, seminários on-line gratuitos e
educativos dirigidos à indústria gráfica. Para
20 de setembro está agendado o webinar
"O Workflow pode revolucionar o seu
negócio!", e para 4 de outubro "Workflow de
impressão: adicione valor com o 3D". Este
último vai focar designs inovativos que
ganham força quando desenvolvidos em
três dimensões. Do CAD ao design gráfico,
este seminário pretende mostrar como todo
o processo pode ser simples.
Todas as inscrições nos webminars ficam
habilitadas a ganhar uma licença grátis de
três meses da suite ESKO i-cut, sem custos.

FINAT promove
congresso mundial de
jovens executivos
� A FINAT Young Managers Club (YMC)
vai organizar o seu primeiro Congresso
Mundial YMC, aberto a membros e não
membros da YMC, em Berlim (Alemanha),
de 28 a 30 novembro deste ano. O Clube é
composto por executivos com menos de 40.
Sob o tema "Young Managers, vamos
desafiar o futuro", a conferência oferece
oportunidades para estabelecer relações
internacionais, partilhar experiências e
adquirir conhecimento de especialistas do
sector. A conferência está estruturada em
torno de workshops e apresentações sobre
vários temas.

Documentos de
segurança em debate
A Conferência Mundial do Documento
de Segurança é um evento internacio-
nal dirigido a fornecedores de tecnolo-
gia e de impressoras de documentos de
segurança, fornecedores de infra-estru-
tura e integradores do mercado de do-
cumentos de segurança. O sexto ani-
versário do evento atraiu um número re-
corde de participantes, cerca de 350
delegados na conferência, cerca de 90
expositores e 1.400 visitantes na expo-
sição. Entre alguns dos resultados mais
significativos deste encontro de três
dias encontra-se a criação de redes en-
tre os decisores da indústria e o gover-
no. Em destaque estiveram produtos e
serviços para a segurança de docu-
mentos, passaportes electrónicos, vis-
tos, cartas de condução, documentos
de identidade nacional, credenciais dos
trabalhadores, controlo avançado de
fronteiras, a luta contra a falsificação e
deteção de fraudes, entre outros.

Indústria da embalagem pode atingir 
os 820 biliões de dólares em 2016

A QUESTÃO DA SUSTENTA-
BILIDADE

Parte integrante da indústria
global de embalagens, o sec-
tor das etiquetas autoadesi-
vas encontra-se tão compro-
metido com a sustentabilida-
de como todos os outros. No
entanto, enfrenta desafios
muito específicos do ponto
de vista da sustentabilidade,
que estão normalmente relacio-
nados com o facto da cadeia de
valor ser muito extensa, complexa e espe-
cializada.
O núcleo de uma etiqueta autoadesiva é
muitas vezes denominado por "sandwich",
visto que é composto por material frontal,
adesivo, verniz e material de proteção. Tra-
ta-se de uma combinação de vários compo-
nentes diferentes, a que se somam as tintas
de impressão e outros processos que per-
mitem criar a etiqueta impressa, pronta pa-
ra a sua aplicação automática num produto.
Nenhuma das fases da cadeia de valor po-
de oferecer uma visão completa e detalha-
da do processo de produção de uma eti-
queta autoadesiva; mas apesar da sua
complexidade, a indústria deste tipo de eti-
quetas deve apresentar uma posição unida,
se pretender comunicar e associar-se aos
proprietários de marcas e, em última instân-
cia, aos consumidores, em matéria de
questões ambientais.

INICIATIVAS AMIGAS DO AMBIENTE

Pode não parecer um desafio de grande im-
portância, mas não devemos perder de vis-
ta que a cadeia de valor é complexa, e que
existe uma proliferação de iniciativas am-
bientais no contexto da produção de emba-
lagens e de impressos, de diferentes níveis.
Existem sistemas de gestão ambiental, co-
mo a ISO 14001, a iniciativa Lean Six Sig-
ma, e o sistema "LIFE" (Label Initiative For
the Environment), este último específico do
instituto norte-americano Tag and Label
Manufacturers Institute. Outras vias possí-
veis são a certificação conforme aos
padrões de origem, tais como FSC e PEFC,
no caso do papel. As diretivas meio am-
bientais próprias dos proprietários de mar-
cas e utilizadores finais, como a avaliação
Wal-Mart Supplier Sustainability Assess-
ment, são outro fator a acrescentar a esta
rede complexa. 
Embora os fornecedores de matérias-pri-
mas e as principais empresas de laminação
sejam, na sua maioria, fabricantes de esca-
la global, as empresas de manipulação de
etiquetas autoadesivas são normalmente
PME, o que faz com que este tipo de pro-
gramas adicionais se apresente como uma

carga extra para a sua em-
presa. No entanto, as em-
presas sócias da FINAT en-
contram-se ativamente a
preparar, por sua conta, so-
luções tecnológicas com vis-
ta a reduzir o desperdício e
melhorar a sua pegada de
carbono, atingir a conformi-
dade com a norma REACH,

especialmente em relação aos
adesivos e revestimentos, ex-
plorar novos suportes e tecno-

logias adesivas, e utilizar materiais mais fi-
nos que não afetem o rendimento.

O PROJETO GLOBAL DE EMBALAGENS

Inquestionavelmente, os gestores de mar-
cas e de espaços comerciais já puseram
em marcha uma excelente plataforma para
a sustentabilidade, que se materializa no
Projeto Global de Embala-
gem do Fórum de Bens de
Consumo (Consumer Goods
Forum's Global Packaging
Project). Reúne os principais
fabricantes e vendedores,
bem como os seus forne-
cedores de embalagens
de todas as áreas e as-
sociações relacionadas
com a indústria, e apre-
senta-se como um gru-
po de pessoas que com-
partilham uma agenda
comum. Este grupo já
definiu os pontos básicos
de consenso para um
debate fundamentado
sobre questões de sus-
tentabilidade em toda a
cadeia de abastecimento:
o Protocolo Global de Sus-
tentabilidade de Embala-
gem (GPPS ou Global Pro-
tocol on Packaging Sustai-
nability). 
Através de uma linguagem
comum sobre sustentabili-
dade, que ultrapassa as ba-
rreiras da vantagem comer-
cial, o GPPS facilita um diá-
logo sério entre clientes e
fornecedores acerca dos
parâmetros adequa-
dos para medir e
avaliar o progresso
ambiental. A FINAT
é um patrocinador
ativo desta iniciati-
va, atuando em re-
presentação de mil-
hares de empresas

de manipulação de etiquetas e rótulos, da
Europa e não só, e que se dedicam à pro-
dução de etiquetas para utilizadores finais e
para os seus fornecedores. Pessoalmente,
penso que se alguma iniciativa deve de-
sembocar num projeto real para combinar
respeito pelo meio ambiente e embalagens
adequadas a um determinado uso, será es-
se fórum mundial de fornecedores e utiliza-
dores. 

DIRETIVA DA UE RELATIVA

AOS RESÍDUOS DE EMBALAGENS

Regionalmente, as etiquetas autoadesivas
devem respeitar os requisitos da diretiva eu-
ropeia sobre resíduos de embalagens, que
introduziu mudanças na Europa, através de
medidas legislativas e multas punitivas em
caso de incumprimento. No caso da indús-
tria das etiquetas autoadesivas a gestão de
resíduos, a reciclagem e a capacidade de

reciclagem são questões prioritá-
rias no que diz respeito a uma
parte específica do laminado da
etiqueta: o papel protetor, ou
película de proteção. Este é o

"herói" dos processos de apli-
cação automática e de ma-
nipulação de etiquetas au-
toadesivas, uma vez que
fornece características de
manuseamento sem para-
lelo, tanto na impressão co-
mo na aplicação da etique-
ta.
No entanto, também consti-
tui um problema para a re-
ciclagem, visto que assim
que se aplica a etiqueta au-
toadesiva ao produto, o
material de proteção se tor-
na redundante, tendo servi-

do o seu propósito. A última
revisão da diretiva sobre resí-
duos de embalagens, no pro-
jeto final que foi enviado re-
centemente para o Conselho
de Ministros, é coerente com
a definição da FINAT de papel
protetor que o considera co-
mo resíduo do processo, em
vez de resíduo da embala-
gem, mas a história não termi-
na aqui. Em diversas legis-

lações nacionais de
vários países euro-
peus, incluindo os
Países Baixos e
Reino Unido, o pa-
pel protetor usado é
definido como um
resíduo da embala-
gem no final da sua

vida útil, e por isso é tributado. Espera-se
que a UE tome brevemente uma decisão fi-
nal, o que, independentemente do resulta-
do, terá um efeito significativo sobre a per-
ceção que existe atualmente acerca do
mercado de etiquetas autoadesivas. No en-
tanto, o parecer da FINAT é que, sem o pa-
pel protetor, se perderiam todas as vanta-
gens da etiqueta adesiva - versatilidade, fle-
xibilidade, precisão, limpeza e rápida colo-
cação de etiquetas (por vezes, de múltiplas
numa única passagem da máquina).

RECICLAGEM DO PAPEL PROTETOR

Qualquer que seja o resultado final da regu-
lamentação europeia em matéria de resí-
duos, em muitas áreas é evidente que o pa-
pel protetor, seja feito de papel ou película,
é reciclável, independentemente do verniz.
A FINAT promove e apoia iniciativas que vi-
sem criar sistemas viáveis de recolha e reci-
clagem de resíduos, que tenham uma pre-
sença cada vez mais comercial. A partir da-
qui, gostaria de incentivar os gestores de
marcas e de empresas de comércio, bem
como as empresas de manipulação de eti-
quetas, a unir forças e a lutar pelo que po-
deria ser uma mudança real no setor, parti-
cipando em sistemas formais de recolha de
resíduos de papel protetor. O papel protetor
básico continua a ser a escolha preferida
para a maioria das aplicações de etiquetas
e verifica-se um aumento de soluções para
a sua reciclagem e reutilização. No entanto,
as películas protetoras estão a ganhar quo-
ta de mercado e a recolha e a reciclagem
destas películas relativamente mais caras -
e quem sabe, no processo, com capacida-
de de gerar um fluxo de receita adicional - é
uma opção viável. O protetor de PET, utili-
zado de forma "limpa" é um produto muito
atrativo, e a criação de uma estrutura de ca-
deia de abastecimento para converter a re-
colha e reciclagem num processo simples,
economicamente atrativo e eficaz para to-
das as partes envolvidas, é uma prioridade.

RECOLHA DE RESÍDUOS

Em última análise, os resíduos de papel
protetor são gerados nas instalações da
empresa embaladora, do gestor de marca
ou da empresa que o vende, pelo que se
encontram fora da cadeira de produção de
etiquetas. Portanto, a tarefa principal da FI-
NAT, no âmbito do Projeto Global de Emba-
lagem e de outras iniciativas da indústria de
embalagens, passa por consciencializar os
utilizadores sobre como podem ajudar os
seus fornecedores de etiquetas autoadesi-
vas a tornarem-se mais sustentáveis em
termos de recolha de resíduos de papel pro-
tetor, com vista à sua reciclagem e reutili-
zação.
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Rumo à sustentabilidade de uma complexa cadeia de valor

Etiquetas autoadesivas: soluções e desafios 

Jules Lejeune

Diretor geral da FINAT
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1 RECICLAR É BOM
A reciclagem de substratos de prata e
alumínio é geralmente considerada como
algo positivo. No entanto, alguns estudos
mostram que o impacto ambiental dos
processos de reciclagem de papel pode
não ser, no seu conjunto, tão positivo.
Considere-se, por exemplo, a totalidade
de desperdícios poluentes que terão que
ser eliminados. A reciclagem é realmente
uma medida positiva, mas tem que ser ge-
rida de uma forma eficaz.

2 RECICLAR É MAU
Isto não faz sentido, obviamente, no caso
de materiais que podem ser reutilizados,
nomeadamente o alumínio das chapas. A
reutilização do alumínio representa uma
redução na quantidade de bauxite extraí-
da para se converter em alumínio. A reci-
clagem de alumínio usado requer apenas
5% da energia necessária para a pro-
dução de novo. O alumínio é um dos pou-
cos materiais infinitamente recicláveis,
uma vez que a sua qualidade não se de-
gradada com a reutilização.
No que diz respeito ao papel, o resultado
depende dos processos utilizados. O pa-
pel e a sua produção integram processos
que sequestram carbono ao planeta, por
isso pode-se argumentar que os papéis
reciclados não sequestram carbono, o que
faz como que a fibra virgem seja uma
opção preferível. Esta situação pode ser
considerada, especialmente em regiões
onde se capta metano dos aterros sanitá-
rios, que depois é reutilizado como com-
bustível. Em Malmö, na Suécia, por exem-
plo, os autocarros urbanos deslocam-se a
gás natural extraído do metano capturado
nos aterros sanitários.

3 IMPRIMIR EM PAPEL
É MAIS PREJUDICIAL
PARA O AMBIENTE DO
QUE UTILIZAR MEDIA
DIGITAIS

Este é o mito normalmente mais utilizado

para defender que não se deve utilizar pa-
pel impresso. O argumento de que os
meios digitais têm menos impacto do que
os meios impressos não é fácil de refutar,
mas há uma série de estudos específicos
que comparam o impacto dos dois tipos
de media. Há, no entanto, dificuldade em
fundamentar as duas posições. Por exem-
plo, como se alocam as emissões numa
cadeia de fornecimento de media e duran-
te quanto tempo se conserva esse media?
Os livros são mantidos em prateleiras du-
rante décadas, armazenando carbono si-
lenciosamente, mas com eficácia e sem
ter impacto negativo no ambiente, a me-
nos que seja lido com luz artificial. Por ou-
tro lado, um livro eletrónico requer uma in-
fraestrutura digital para ser guardado e lo-
calizado, além de todas as actualizações
tecnológicas que são necessárias para o
obter e utilizar. Então como podemos
comparar os cenários de produção destas
duas alternativas?
Este é um dos objetivos da ISO 16759
(cálculo da pegada de carbono em produ-
tos impressos) que se encontra atualmen-
te em preparação. A realização de um es-
tudo sobre a pegada de carbono é com-
plexa e necessita de um padrão para que
as conclusões possam ser razoavelmente
comparadas. É precisamente esse stan-
dard que a ISO 16759 tenta oferecer. No
entanto, com padrões comparáveis po-
derá ser possível utilizar calculadoras de
carbono que estejam em conformidade
com a norma ISO 16759 para comparar a
pegada de carbono de diferentes meios
de comunicação através de geografias e
sectores de mercado. Isto inclui meios
eletrónicos e meios em suporte de papel.

4 O PAPEL E A
IMPRESSÃO

DESTROEM ÁRVORES
Na Europa, por cada árvore derrubada pa-
ra se obter papel, são plantadas três. O
papel obtém-se de uma cultura sustentá-
vel e comercialmente viável. As florestas
capturam carbono e fornecem factores
que beneficiam a fauna e os habitantes lo-
cais. No que diz respeito às reduções do

impacto ambiental no fabrico, as indús-
trias de pasta de papel e do próprio papel
adiantaram-se às restantes indústrias
uma vez que a sua matéria-prima também
é reciclável. Verificaram-se melhorias sig-
nificativas ao longo das últimas duas dé-
cadas. Os desperdícios reduziram-se con-
sideravelmente e a reciclagem é a norma.
A indústria consolidou-se e é energetica-
mente muito mais eficiente.

5 O IMPRESSO NÃO É
TÃO EFICAZ COMO OS
MEIOS DIGITAIS

Este é o tipo de generalização que é fre-
quentemente utilizado para criticar e justi-
ficar as tendências de redução de custos
em marketing e publicidade. É um mito
porque é simultaneamente verdade e
mentira. 
Para mensagens curtas ou triviais os su-
portes electrónicos podem ser muito mais
eficientes do que os impressos, porque a
distribuição e a recepção destas mensa-
gens são quase imediatas. No entanto,
para informações que sejam mais comple-
xas ou difíceis de assimilar, o impresso
pode ser mais eficaz: os detalhes e a so-
fisticação da tipografia em alta-resolução,
composição, cor, efeitos especiais e aca-
bamentos atractivos ainda não se encon-
tram nos meios digitais. Todas estas ca-
racterísticas contribuem para um entendi-
mento mais eficiente e uma melhor assi-
milação de ideias e de conceitos comple-
xos. Como a eficácia dos media depende
do meio, da mensagem da natureza, e da
resposta esperada, esta questão é muito
subjetiva.

6 A PRODUÇÃO DE
PAPEL DESPERDIÇA
ENERGIA

Longe vão os dias em qualquer processo
de produção poderia desperdiçar energia.
Desde a crise do petróleo na década de
1970 até à actual consciência do impacto
antropogénico do carbono no clima do pla-
neta, a eficiência energética tem estado

no centro de todos os processos de pro-
dução.
A indústria do papel, como utilizadora tra-
dicional de muita energia, tem feito enor-
mes progressos na redução do consumo
de energia e, consequentemente, da sua
fatura energética. As fábricas de papel
também descobriram formas altamente
imaginativas para a reutilização do calor
gerado pela utilização de energia. Por
exemplo, a M-real em Husum, Suécia,
aquece a e escola da povoação local e o
campo de futebol com o calor gerado nos
seus processo de produção de pasta de
papel.

7 O DIÓXIDO DE
CARBONO É MALÉFICO
O dióxido de carbono é um subproduto
do metabolismo humano e uma matéria-
prima para os processos metabólicos
das plantas. Se não existisse, as plantas
não poderiam crescer nem fornecer
oxigénio à atmosfera. 
O dióxido de carbono é um composto ne-
cessário para a vida no planeta, e por is-
so a sua gestão deve ser uma preocu-
pação central em qualquer indústria grá-
fica.

8 OS IMPRESSOS SÃO
PREJUDICIAIS AO
MEIO AMBIENTE

A palavra impressa alavancou o progres-
so humano desde que os primeiros carac-
teres foram esculpidos numa superfície. A
mecanização da produção impressa no
século XV gerou um florescimento massi-
vo e imparável de conhecimento, cresci-
mento económico, expressão criativa e
desenvolvimento social.
A Impressão tem feito enormes progres-
sos na redução do seu impacto ambiental.
Os equívocos sobre o impacto ambiental
dos meios impressos podem desencorajar
o investimento em equipamentos, para as-
segurar um futuro mais verde para as
suas empresas e isso é extremamente
prejudicial para o sector. E, talvez ainda
mais grave, pode influenciar a percepção
dos compradores de impressão e utiliza-
dores finais de produtos gráficos, re-
forçando opiniões falsas com fatos artifi-
ciais.
Os compradores e os consumidores de-
vem assegurar-se e entender que, de to-
dos os meios de comunicação, o impresso
é o único verdadeiramente sustentável.

Mitos Ecológicos: Factos e Ficção
Sendo que nos dias de hoje a mensagem ambiental se
está a converter numa sofisticada ferramenta de mar-
keting, também se encontram cada vez mais equívo-
cos sobre esta matéria. Distinguir factos de missão
pode tornar-se numa tarefa complicada, principalmen-
te para quem está a entrar neste mercado.

Com o objectivo ajudar os impressores a compreen-
der melhor este tema, apresentamos os seguintes
excertos de um artigo preparado pelo projeto Verdi-
gris* (www.verdigrisproject.com) que reveem alguns
dos mitos que normalmente afectam a actividade da
impressão offset de bobina.
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Sappi aposta em
ideias que importam

O concurso "Ideias that Matter", promovido pela Sappi Fine
Paper Europe, é dirigido a profissionais e estudantes de design
gráfico e pretende promover o desenvolvimento de projetos de
design gráfico com vista a criar consciência sobre problemas re-
lacionados com o meio ambiente, cultura, educação, saúde, di-
reitos humanos e sociedade. 

O concurso baseia-se na parceria entre designers e organi-
zações sem fim lucrativo, e pretende utilizar a impressão como
meio para marcar uma diferença positiva. Através do apoio fi-
nanceiro e material proporcionados pela Sappi, os projetos ven-
cedores são utilizados em campanhas visuais para as quais fo-
ram concebidos: para ideias que importam.

Zoe Watkins, do Reino Unido, foi a vencedora da categoria
profissional com sua campanha PTO (Please Turn Over), em
apoio de uma organização chamada CHI (Community Healthca-
re Innovations). 

Fedrigoni 
"Paper 

Editions"
"Paper Editions"

(Edições em Papel) é
o primeiro catálogo
produzido pela Fedri-
goni Espanha para os
mercados espanhol e
português. 

A direção de arte
da PalauGea Comuni-
cación é a responsá-
vel pelo design  que
combina num único mostruário 12 tipos de pa-
pel, onde se pode verificar como os papéis se
comportam perante a tinta. Através de ima-
gens que Juan Martínez reuniu na sua co-
leção Micrópolis, Flores de Inverno e Analo-
gias em cada página dupla do catálogo po-
dem-se observar e descobrir as diferenças
que oferecem as doze gamas de papel. Papel
Editions foi concebido como uma ferramenta
que permite comparar as mudanças e va-
riações  que existem ao imprimir em diversos
tipos de papéis.

Concurso "Typographic
Games" reúne vencedores

Os vencedores do concurso gráfico internacional
"Typographic Games" (jogos tipógrafos), da Conque-
ror, reuniram-se durante a cerimónia oficial de ence-
rramento.  O júri internacional escolheu os cartazes
vencedores entre 50 finalistas. Desde o seu lança-
mento, em novembro de 2011, o concurso Jogos ti-
pográficos já recebeu mais de 1.700 inscrições oriun-
das de 60 países.

A UPM está a negociar com a VPK Packa-
ging Group NV e com a Klingele Papierwerke,
através da recentemente criada joint venture, a
venda das instalações e parte do terreno da fá-
brica da UPM Stracel, em Estrasburgo
(França). A VPK e a Klingele fizeram uma ofer-
ta de aquisição, que está pendente de revisão
financeira. Segundo o plano, a UPM irá manter
parte do terreno para a futura produção de bio-

combustíveis. A VPK e a Klingele planeiam
transformar a fábrica de Stacel numa insta-
lação de papéis de fibra recuperada, produzin-
do cerca de 300 mil toneladas / ano de fluting e
testliner.

Se a UPM aceitar a oferta, o processo de
reconversão poderá durar cerca de 12 meses,
e a nova produção terá início no segundo se-
mestre de 2013.

Fichas Técnicas
Papéis Fedrigoni

As fichas técnicas dos
papéis da Fedrigoni apresentam
as características e vantagens
do papel, as certificações, as
técnicas de impressão e dobra-
gem e como se poderão com-
portar em determinadas si-
tuações. 

A Smurfit Kappa obteve recentemente a certi-
ficação da Cadeia de Custódia em todas as suas
operações em Portugal e Espanha. O Grupo
avança, desta forma, com as suas metas de sus-
tentabilidade e com a implementação do protoco-
lo Forest Stewardship Council (FSC) e do Progra-
ma para o Reconhecimento de Certificação Flo-
restal (PEFC). A implementação da cadeia de
custódia implica que sejam utilizados apenas ma-
teriais sustentáveis, de origem florestal, em toda a
cadeia de abastecimento (desde a floresta até à
embalagem final). Estas certificações vão de en-

contro ao compromisso assumido pela empresa
de apostar no desenvolvimento sustentável a mé-
dio e longo prazo, que estabelece que em 2015
toda a fibra produzida ou adquirida pela Smurfit
Kappa proceda de fontes sustentáveis e que mais
de 90% do papel e cartão produzido e mais de
90% das operações de packaging do grupo ten-
ham a cadeia de custódia certificada. 

O programa de certificação teve início com as
fábricas de papel virgem, seguido pelas fábricas
de papel reciclado e posteriormente abarcou as
operações de embalagem.

Smurfit Kappa obtém certificação de
Cadeia de Custódia em Espanha e Portugal

Venda da fábrica de papel Stracel
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A Arjowiggins Creati-
ve Papers apresenta
"My printfolio", um ser-
viço de criação de port-
folios online,dirigido a
criativos. "Myprintfolio"
utiliza sistemas de per-
sonalização online, jun-
tamente com inovações
em impressão digital e
papéis tácteis. 

Stora Enso Speciality
Papers expande a sua

gama Graphic Liner
A Stora Enso

Graphic Liner
lançou a Media-
Lines, uma linha
branca brilhante
para embala-
gens, cartão on-
dulado, exposi-
tores e outros la-
minados. Segun-
do refere a fabri-
cante, este novo produto é dirigido a proprietários de marcas
de embalagem e cartão ondulado e expositores que preten-
dam aumentar as vendas no ponto de venda (POS).

A evolução das embalagens de papelão ondulado e ex-
positores está a mudar: as tradicionais caixas castanhas
estão a ser gradualmente substituídas por embalagens mul-
tifuncionais concebidas para apoiar ativamente as vendas.
A MediaLiner é produzida na fábrica da Stora Enso em Ue-
tersen (Alemanha) a partir de pura fibra virgem, sendo por is-
so totalmente branca. O brilho é reforçado por uma superfí-
cie de duplo revestimento em seda.

A gama Premium da Chromolux de papéis e cartões
revestidos foi atualizada com
uma vasta gama de superfí-
cies, cores e gramagens.

Seis das cores mais
populares estão agora
disponíveis em 350g/m2,
nas cores branco, cro-
mo, prata, dourado, ver-
melho e preto.

A Chromolux aproveitou o lançamento da nova gama e a
mudança de nome da empresa de M-real Zan-

ders GmbH para Metsä Board Zanders
GmbH  para atualizar a identidade da

marca, bem como o site. 
www.chromolux.de

Arjowiggins apresenta
"My Printfolio"

Mudanças na gestão da
Inapa Espanha e Portugal

O Grupo Inapa uniu a gestão dos mercados espanhol e português,
através da nomeação de Ginés Ramírez del Solar, como Chief Executive Of-
ficer (CEO) Ibérico e Mário Silva Santos, como Chief Financial Officer (CFO).

Com esta media, a Inapa Iberia pretende reforçar a sua capacidade de
resposta e apoiar a qualidade do serviço prestado a mais de 8.000 clientes
em Espanha e Portugal.

Ahlbrandt e Innopack unem-se
para conquistar mercado ibérico

A Ahlbrandt e Innopack estabeleceram uma relação comercial direcionada
para os mercados de Portugal e Espanha. A Ahlbrandt é uma fabricante
alemã conhecida por lançar produtos de tratamento de superfícies de mate-
riais. Fundada em 1964, a empresa projeta e fabrica sistemas utilizados no
tratamento de superfícies, para as indústrias de embalagens e impressão, pa-
pel e filme plástico, para fabricantes e processadores de papel alumínio e de
tecidos técnicos, entre outros.

Chromolux: nova gama,
nova coleção, novo site




