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Breves

Heidelberg apresenta resultados
animadores
� Após a primeira metade do ano financeiro 2012/2013, a
Heidelberg mantém os objetivos operacionais. No segundo trimestre
(de 1 de julho a 30 de setembro de 2012) o número de encomendas
foi semelhante ao registado o ano passado, representando 668
milhões de euros. Comparado com o mesmo período do ano
anterior, os pedidos na primeira metade do ano aumentaram em 225
milhões de euros, atingindo a marca de 1,5 biliões de euros (quando
o ano passado rondaram os 1,33 biliões), em parte devido à Drupa,
que decorreu em maio deste ano. "O desenvolvimento na indústria
continua a ser estável e a procura é consistente", afirmou o CEO da
fabricante alemã, Gerold Linzbach, acrescentando que a empresa
está confiante de que atingirá os objetivos inicialmente estipulados.
Os dados relativos ao terceiro semestre do ano financeiro 2012/2013
serão publicados em início de fevereiro de 2013.

Preços continuam sem descer
� A Associação Europeia de Tintas de Impressão (EUPIA) anunciou
que os fabricantes europeus de tintas estão a enfrentar as dificuldades
causadas pelos elevados preços das matérias-primas. Os custos das
substâncias químicas necessárias para a produção de tintas de
impressão não descem do elevado nível em que se encontram. 
Os fabricantes de tintas anunciaram o aumento relativo às matérias-
primas que superou os 15% em 2010, com mais 15% adicionais em
2011. Comparativamente, o primeiro semestre de 2012 revelou um
aumento relativamente moderado, entre os 3% e os 5%. O terceiro
semestre de 2012 sugere que estes aumentos se estabilizem.

Cor para a primavera de 2013
� O Relatório de Cor Pantone para a moda da primavera de 2013

apresenta uma visão geral do uso da cor
destinada ao designers, para a próxima
estação, e identifica o Top 10 das cores da
moda feminina e masculina para a primavera
de 2013. O relatório está disponível para
download em www.pantone.com/spring2013.

Sistrade participa na ECMA 2012…
� A Sistrade marcou presença no Congresso ECMA 2012 ( The
European Carton Makers Association), a organização oficial Europeia
para as empresas de cartão, associações de cartão e fornecedores
nacionais para a indústria de embalagem, que fornece a  indústria de
papel, cartolina e embalagem. A Sistrade fornece um sistema que
reúne as ferramentas necessárias para a gestão completa de
empresas de impressão de embalagens. O Sistrade Print inclui
módulos como orçamentação, gestão e planeamento de produção em
tempo real, recolha de dados da produção, entre outros. 
… e conta com mais um cliente no Líbano
A Luna Press, indústria de Impressão e Embalagem, encomendou à
Sistrade o ERP|MIS Sistrade Print e serviços de consultoria, com
vista a automatizar os processos de negócios da empresa.
Considerada uma empresa líder na indústria de impressão do Médio
Oriente, a Luna Press oferece uma gama completa de produtos e
serviços, a clientes nacionais e internacionais. 

Nasceu uma comunidade de impressão sustentável
A EcoPrint 2012, a primeira exposição do mundo dedicada à impressão sustentável, que decorreu

em Berlim, em finais de setembro, foi  considerada um sucesso pelos organizadores, expositores e vi-
sitantes. O certame atraiu a cadeia de fornecimento - proprietários de marcas, agências, gráficas e fa-
bricantes - de todo o mundo. Entre os visitantes, 15% foram representações de marcas e agências, 55%
fornecedores de serviços de impressão e os restantes pertenciam às áreas de meios impressos, mar-
keting , negócios, somando ainda fabricantes, consultores e especialistas.

Fujifilm colabora com WaterAid
Com o objetivo de colaborar com a organização

de caridade WaterAid, que melhora o acesso a
água potável, higiene e saneamento  nas comuni-
dades mais carentes do mundo, a Fujifilm Europe
está a doar uma percentagem das vendas obtidas
por cada metro quadrado da sua chapa de pro-
cessamento Brillia HD PRO-T3 na Europa, Médio
Oriente e África. Esta chapa não requerer água no
seu processo de produção.

Kodak Prinergy ganha um
Must See 'Ems Legacy

Award
O fluxo

de trabalho
Kodak Pri-
nergy rece-
beu o pri-
meiro Must
See 'Sem
L e g a c y
Award, um
prémio que
reconhece
a sua influência inovadora e permanente na
indústria de comunicações gráficas.

Já passaram 40 anos desde o lançamento no mercado da Printmaster GTO 52, uma
máquina que continua a ser sinónimo de qualidade e produtividade, no formato 35x50.

A Printmaster GTO52 é uma porta de entrada para a impressão offset profissional de al-
ta qualidade e permite uma ampla gama de trabalhos, nomeadamente impressão comercial
convencional, estacionário, folhetos, brochuras, cartões, capas de livros e etiquetas. 

"Perfect" nova pontuação para RIP
O VIGC (Centro Flamenco de Inovação da Comunicação Gráfica) conta atualmente com duas qualificações
para RIP, relativas a PDF. O mais recente é conhecido por "Perfect", foi apresentado na feira Graph Expo, e a
EFI foi a primeira empresa distinguida com esta qualificação. 
Os sistemas distinguidos com uma etiqueta VIGC são:
"Perfect":
� EFI Fiery versão FS100 Pro
"Aprovado":
� Agfa: Apogee Prepress v8 (AP 8.0.0b3)
� Océ: Color PRISMAsync Controller Versão 13
� EFI - XF v4.5.5
� Esko - Esko Suite 12
� FujiFilm - XMF v4.1.0.6
� GMG - ColorProof v5.3.1.97
� Heidelberg - Prinect 2011 SR1
� Kodak - Prinergy 5.2.2.2
� Xeikon - X800 Digital Frontend

ExpoPRINT
16, 17 e 18 outubro 2013Reserve seu espaço

ExpoenvíenExpoenvíen
16, 17 e 18 outubro 2013

Reserve seu espaço

Exemplos de en-
saio com a resul-
tados erróneos.

Printmaster

GTO 42 

faz 40 anos
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A
ndamos há demasiado
tempo a refletir e a deba-
ter a atual situação do

sector gráfico, as medidas que
devem ser tomadas e o quanto
está difícil a situação económi-
ca. Acredito firmemente que
esta não é altura para lamen-
tações, mas sim para começar
a tomar decisões que nos con-
duzam à superação desta fase
de mudanças e desafios.

INICIEMOS A REINVENÇÃO DO

NOSSO NEGÓCIO!
Independentemente dos produtos que

oferecemos, é certo que somos profunda-
mente conhecedores sobre como os produ-
zir e gerir. Devemos então colocar o cliente
no centro da nossa atenção e contribuir pa-
ra que este melhore o seu negócio. Esta é a
primeira decisão chave que irá determinar
toda a nossa ação e estratégia para que
nos possamos reinventar. 

O que está aqui em causa é que deve-
mos deixar de ser meros fornecedores de
produtos gráficos e assumirmos o papel de
colaborador vital. Para isso, devemos colo-
car uma pessoa, ou um departamento (de
acordo com as nossas possibilidades), a
gerir esta tarefa. Se entendermos o negócio
do nosso cliente, os seus objetivos e as
suas necessidades, poderemos propor-lhe
soluções, seja através da otimização da
nossa atual oferta, seja através do aumento
da oferta, com novos produtos e serviços.

Um exemplo: uma gráfica que tem na
sua carteira de clientes várias lojas da zona
e que lhes imprime periodicamente os fol-
hetos de promoção para as ofertas e produ-
tos. Observamos que os clientes dos nos-
sos clientes cada vez mais utilizam elemen-
tos móveis para comunicar e receber infor-
mação.

Proposta: Folhetos que despertem inte-
resse pelo seu design, apoiados em peque-
nas campanhas nas redes sociais, de uma
forma o mais personalizada possível.

Assim, a reinvenção do nosso negócio
obriga-nos a contar com pessoal que exe-
cute tarefas de colaboração com os clien-
tes, não apenas com a função de simples
comerciais que vão vender os seus produ-
tos de sempre, mas sim dotados de novas
capacidades, como fotografia, animação,
comunity manager, entre outros

Outro exemplo: Uma gráfica especiali-
zada na impressão de livros, sector que tem
vindo a decrescer nos últimos anos, o que
levou a que a estrutura da empresa tenha fi-
cado sobredimensionada. Se não se rein-
ventar, o efeito imediato será o despedi-
mento de pessoal, a queda de receitas e o
risco de extinção a médio e longo prazo.

Desta forma, conhecer os nos-
sos objetivos e entender as ne-
cessidades dos clientes é fun-
damental para orientar a nossa
nova proposta.

Neste caso, devemos pas-
sar de mero impressor de livros
para ser o parceiro com quem
o cliente pode contar para ma-
quetar e criar o design, imprimir
com qualidade exemplares pa-

ra o lançamento do livro, para além de ofe-
recermos um sistema de reposição eficaz
nos pontos de venda e de darmos apoio na
área de marketing  

É muito provável que tenhamos que pas-
sar parte da nossa estrutura offset para di-
gital, e incorporar um plotter na produção,
apostar em novas tecnologias, reestruturar
departamentos, oferecer novos acabamen-
tos, adotar uma nova política de subcontra-
tações e apresentar novos serviços, como
por exemplo criação de conteúdos. Vamos
necessitar de know-how tecnológico para
dar resposta e ajudar os nossos clientes.
Mas isso também será feito ao longo do
tempo em que formos interagindo com os
nossos clientes.

Conclusão: Tenho consciência que
aquilo que num plano teórico parece fácil,
requer, no entanto, investimento económi-
co, muito tempo, esforço e risco, mas o que
pretendo com este artigo é ser útil a quem
partilhe deste ponto de vista, que acredite
que chegou a hora de tomar decisões e que
estas decisões implicam riscos, sem os
quais não podemos sair deste impasse em
que nos encontramos. Sejamos realistas ao
analisar a nossa empresa e, se necessário,
tenhamos a coragem de a mudar, com o
objetivo de que se torne útil em conceber
formas de melhorar os nossos clientes.

Por último, estas são algumas perguntas
que devemos colocar:
�O que fazemos, podemos tornar ainda

mais rentável?
� Aos nossos melhores clientes, pode-

mos oferecer produtos que estejam atual-
mente a comprar a outro fornecedor?
� Aos nossos clientes, podemos ofere-

cer novos serviços que os diferenciem da
sua concorrência?
� A nossa equipa tem a motivação ne-

cessária para participar nestes objetivos?
� A nossa equipa tem a formação ne-

cessária para responder às novas propos-
tas?

� Temos confiança no nosso plano de
negócio? 

Se as respostas são positivas, ou quase
positivas, há que acabar com as hesitações
e avançar com a reinvenção. Se não res-
pondeu positivamente, é hora de tomar de-
cisões para mudar as respostas.

ExpoPRINT
16, 17 e 18 outubro 2013Reserve seu espaço

Vamos reinventar o negócio gráfico

Francisco Pérez

Diretor da Palmart

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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Aurelio Mendiguchía

O que pensa da atual situação da indús-
tria de impressão, mais concretamente na
Península Ibérica?

E
sta indústria está a sofrer o embate
de três ondas gigantes: o excesso
de oferta e de equipamentos de
impressão, uma crise financeira

como não se via há mais de um século, e
uma revolução tecnológica e dos hábitos
de consumo que são agora baseados no
mundo digital e na Internet. Em Espanha só
deverão sobreviver cerca de 45 % das em-
presas de impressão.

Desde que atua neste sector, que análi-
se faz da evolução que se tem verificado?

A evolução deste sector tem vindo a se-
guir, tecnologicamente falando, uma curva
exponencial. O elemento que transformou
e revolucionou o mercado foi sem dúvida o
computador e a digitalização de todo o pro-
cesso. Tudo começou quando apareceu a
fotocomposição e a digitalização dos tex-
tos. A partir daí a evolução estendeu-se pa-
ra a área do design e para a impressão e
acabamentos. Atualmente todo o processo
produtivo pode ser digital. As fases, tempos
e os recursos foram reduzidos, podendo fa-
zer-se produtos gráficos, com poucas pes-
soas e em poucas etapas. A transmissão
de informação já não se faz por vários ca-
nais ou em papel, agora é tudo por um úni-
co canal, com o acréscimo de tudo ser mais
rápido. 

Em Portugal, como em Espanha, nos úl-
timos anos, muitas gráficas fecharam por-
tas. Qual foi, na sua opinião, o maior erro
dos empresários gráficos?

Do meu ponto de vista, o maior erro foi
pensar que o mercado ia continuar a cres-
cer de forma constante, o que os levou a
um endividamento e sobrecapacidade de
produção. Outro erro foi não se terem aper-
cebido da evolução dos hábitos de consu-
mo para se adaptarem ao mundo digital,
em oposição ao mundo do papel.

Atualmente, a que devem os gráficos
dar mais atenção?

Realmente é necessário que o consumo
se reanime, mas isso não basta para
avançar. Têm que se focar e no perfil dos
clientes e procurar responder a todas as
suas necessidades. Têm que prestar
atenção às mudanças dos processos e dos
produtos gráficos, digitais ou não, e saber
que outras empresas parceiras lhes podem
fornecer os produtos e serviços que a sua
empresa não tem e que necessita para dar
resposta a todos os pedidos do cliente.
Também é vital dar atenção às pessoas
que fazem parte da empresa, mantê-las

constantemente atualizadas e motivadas,
saber ouvir as pessoas que têm ideias cria-
tivas e mente aberta, explorar as novas ca-
pacidades e recursos próprios dos jovens,
como consequência de viver num mundo
digital.

Como pode uma empresa gráfica média
reinventar-se, sem ter que fazer grandes
investimentos, nesta altura de crise?

O investimento não é tudo. Na verdade
um mau investimento já levou muitas em-
presas a ter que fechar as portas. Há que uti-
lizar a capacidade criativa das pessoas, es-
tudar e analisar muito bem o mercado dos
nossos clientes e pensar o que é que lhes
podemos oferecer que a concorrência não
pode. Reunir pequenas equipas de pessoas
que pensem, a imaginação é fundamental
nos momentos de crise. A tecnologia permi-
te-nos fazer qualquer coisa, o problema não
é a tecnologia, mas sim encontrar os produ-
tos que devemos vender e que o nosso
cliente deve descobrir através de nós, para o
ajudar a crescer e a vender mais.

O filme Moneyball é muito interessante.
Conta a história de uma equipa americana
de basebol que consegue entrar em com-
petição com equipas de grande orçamento
e de jogadores de topo, e ainda assim
vencê-las. O treinador da equipa contrata
um cientista de dados para que este en-
contre jogadores que, embora não sejam
os melhores, possuam alguma qualidade
acima da média. Desta forma, a equipa, no
seu todo, consegue vencer, aproveitando o
que cada jogador tem de bom. Também é
interessante observar a luta interna que se
verifica, para mudar a mentalidade tradicio-
nal de algumas pessoas.

E nos dias de hoje, qual é realmente a
importância do mundo virtual no negócio da
impressão?

O negócio da impressão não pode so-
breviver sem os restantes canais de cross-
media e, portanto, o mundo virtual tem que
ser utilizado, para que o canal da im-
pressão em papel seja uma forma de trans-
mitir conteúdos, em conjunto com outros
media. Há que garantir que todas as em-
presas, clientes finais e organismos ofi-
ciais, possam facilmente encontrar um
"botão de imprimir" no mundo virtual, e pa-
ra isso cá estão os do negócio da im-
pressão.

Quais são os projetos ou aplicações
mais sensacionais que já viu aplicadas às
artes gráficas?

Existem algumas aplicações e projetos
muito interessantes. Destacaria dois em
concreto: as aplicações derivadas da Rea-
lidade Aumentada, pelo seu atual desen-
volvimento e crescimento, e as lojas vir-
tuais, utilizando códigos QR, impressos em
papel e colocados em lugares públicos.

Que conselho daria, hoje, a um em-
presário gráfico?

É muito arriscado dar conselhos nesta
área, numa altura de grandes dificuldades,
mas se tivesse que aconselhar algo seria
que estudassem muito bem os seus clien-
tes atuais, que tracem os seus perfis, com
o maior número possível de informação, e
que se aliem a outras empresas para poder
oferecer serviços globais de comunicação.

Há mais alguma questão que queira referir?
Gostaria de sublinhar que no ITGT esta-

mos a apostar na formação de pessoas na
área da Comunicação Gráfica e em servir
as empresas e os profissionais do mundo
gráfico. A formação profissional e a prepa-
ração das equipas de pessoas continuam
a ser vitais. Devemos proporcionar-lhes
novas competências e uma mente aberta
e recetiva à mudança contínua. 

Atribuímos muita importância à qualida-
de dos processos de automatização, o que
nos levou a certificar um laboratório para a
certificação ENAC de equipamentos de
medição de cor.

O empresário gráfico dos dias de hoje deve

focar-se nos clientes e responder a todas as

suas necessidades procurando, se necessá-

rio, estabelecer parcerias com outras empre-

sas para garantir uma oferta global de ser-

viços de comunicação. Deve também estar

atento às mudança dos processos e dos pro-

dutos gráficos, cada vez mais interligados

com o mundo digital. Estes são alguns dos

alertas apresentados pelo especialista Aure-

lio Mendiguchía, diretor técnico do concei-

tuado Instituto Tecnológico e Gráfico Taja-

mar, em entrevista, por escrito, à edição por-

tuguesa da "La Prensa".

Diretor Técnico do Instituto Tecnológico e Gráfico Tajamar

Aurelio Mendiguchía, res-
ponsável pela direção técnica do con-
ceituado Instituto Tecnológico e Gráfico
Tajamar, em Madrid, leciona em cursos,
mestrados, é conferencista  em seminá-
rios e conferências, e presta consultoria
a empresas.

Após a conclusão da sua licenciatura
em física na Universidade Autónoma de
Madrid, começou a dar aulas de Física
em Tajamar e alguns anos depois foi
contratado para fazer parte da equipa
de professores e técnicos do Instituto de
Artes Gráficas Tajamar, atualmente de-
nominado Instituto Tecnológico e Gráfi-
co Tajamar (ITGT). Há largos anos que
este especialista acompanha a evo-
lução tecnológica nas artes gráficas,
"desde o Linotipo até ao Ipad", sublinha. 

"Conheça bem os seus clientes” 

"É vital dar atenção às pessoas que fazem parte da
empresa, mantê-las constantemente atualizadas e moti-
vadas, saber ouvir as pessoas que têm ideias criativas e
mente aberta”

ExpoPR INT
16, 17 e 18 outubro 2013Reserve seu espaço
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Embora a fiabilidade, a
produtividade e a qualidade
da tecnologia sejam funda-
mentais para uma gráfica co-
mo a sua, são apenas uma
parte do que realmente preci-
sa para construir ou restaurar
a rentabilidade do seu negó-
cio.

Por isso, neste artigo, vou
focar outras áreas que
também precisam ser enten-
didas e geridas pelos forne-
cedores de serviços de im-
pressão, especialmente aquelas que se re-
lacionam com os desafios que os seus
clientes também enfrentam. 

Não importa se as empresas são gran-
des ou pequenas, todas estão a enfrentar
desafios sobre como recuperar rentabilida-
de, manter clientes ou manter-se atualiza-
das num ambiente de rápida evolução das
tecnologias e do seu impacto no mercado.

Para garantir o sucesso, os gráficos ne-
cessitam de desempenhar um papel mais
amplo e assumir uma maior compreensão
de todos os desafios enfrentados pelas em-
presas, pela sua direção e, principalmente,
pelo seu diretor de marketing.

CONHECER OS DESAFIOS

DOS CLIENTES FINAIS

Acredito firmemente que os grandes fa-
bricantes têm que continuar a investir para
entender tudo o que está para além da
indústria de impressão profissional:
� analisar as tendências que determi-

nam como vão trabalhar, no futuro, as em-
presas, os compradores de impressão, os
profissionais de marketing e as suas agên-
cias;
� como esperam interagir os consumi-

dores com os documentos impressos, as
redes e os meios sociais e, em geral, todos
os canais de comunicação.

Com base nesse conhecimento, devem
apoiar os consumidores, nomeadamente os
gráficos, a enfrentar os desafios que se
apresentam pela frente. 

Temos a responsabilidade de o ajudar a
garantir o sucesso. E apesar de algumas
empresas na Europa já terem iniciado o ca-
minho de acrescentar valor e aumentar os
seus portfolios para novos serviços relacio-
bados como o marketing, a maioria ainda
não iniciou o caminho.

Então, por onde começo? Primeiro... o
que está realmente a acontecer no lado do
cliente? Quais são os desafios a que as or-
ganizações devem dar atenção para inves-
tir em serviços de impressão no futuro?

CONCLUSÕES DA

UNIDADE DE INTELIGÊNCIA DO

THE ECONOMIST

Deixe-me dar-lhe alguns resultados inte-
ressantes, obtidos a partir de um estudo pa-
trocinado pela Ricoh, realizado pela Unida-
de de Inteligência do diário económico The
Economist. Este estudo apresentou uma
excelente perspetiva sobre os desafios e as
grandes tendências que orientam atual-
mente as empresas, ou mais concretamen-
te os clientes da sua gráfica. 

Um dos principais resultados do estudo
promovido entre 567 líderes empresariais
de todo o mundo é o seguinte: as empresas
não podem escapar à evolução tecnológica.
�Mais de um terço (37%) dos empresá-

rios acredita que as suas empresas não irão
conseguir acompanhar o ritmo tecnológico
e que com isso vão perder diferencial com-
petitivo;
� Seis em cada dez acredita que os

mercados em que operam vão sofrer gran-
des alterações até ao ano 2020, e que irão
ter pouca semelhança com a atual realida-
de;
�Um terço dos líderes de empresas que

trabalham no sector da tecnologia acredita
que suas empresas vão fechar.

Uma posição muito semelhante à que te-
mos ouvido por parte de muitos impresso-
res… Na verdade, você não está sozinho
na necessidade de se transformar para en-
frentar o futuro, uma vez que os seus clien-
tes também procuram novas novas formas
de fazer negócios e de atrair novos clientes.

Estamos a testemunhar o impacto das
tecnologias que já existem hoje, como o
crescimento da informática low-cost e o ar-
mazenamento na “nuvem” (Cloud) ou a lar-
gura de banda, que permitem novos mode-
los de negócios mais flexíveis, otimizados e
rentáveis em todos os setores. Se olharmos
à nossa volta, as novas tecnologias, como a
impressão digital ou a jato de tinta, trouxe-
ram, em pouco anos, mudanças significati-
vas ao mercado. A tecnologia em si não
causa a mudança, mas sim a utilização que

se faz dela. Do que podemos estar seguros
é que vão continuar a haver mudanças radi-
cais na nossa indústria, tendo em conta que
as tecnologias atuais se vão aplicando, de

novas formas, pelas em-
presas, clientes e seus
funcionários. 

E tudo isto sem ter em
conta as inovações que
hoje ainda não existem.
Mas tenha muito claro
que não é a tecnologia
em si que provoca as mu-
danças, mas a forma co-
mo é utilizada e do impac-
to dessa  utilização.

"BIG DATA", O VOLUME DE DADOS

CONTINUA A CRESCER

O estudo do The Economist também
mostra que o auge de informação conti-
nuará a aumentar na medida em que as
empresas vão adquirindo dados a um ritmo
cada vez maior, o que também é conhecido
por "big data".

É um desafio particularmente crítico para
os departamentos de marketing das organi-
zações que vão analisar e capitalizar volu-
mes sem precedentes dos dados, cada vez
mais valiosos e úteis, que vão sendo dispo-
nibilizados. 

Mas apenas 15% acredita que suas orga-
nizações estão a fazer um trabalho exem-
plar. E este sentimento é confirmado por ou-
tro estudo da International Data Group entre
compradores de TI, dos quais 58% reconhe-
cem que as comunicações de marketing
que não são relevantes para eles.

A acrescentar a esta, soma-se outra alar-
mante estatística do CMO Council (Consel-
ho de Diretores de Marketing) segundo a
qual 50% dos consumidores afirma que a
primeira razão para rejeitar uma marca é a
pouca relevância das informações que re-
cebem dela. O suficiente para entender que
uma grande quantidade de materiais de
marketing atualmente produzidos podem
ser considerados um desperdício.

Estou confiante de que não o estou a sur-
preender com estes dados e que também
se identifica com o que acabei de referir. As-
sim, pode o impressor continuar a respon-
der com um serviço de "café para todos" os

departamentos de marketing… mesmo
quando estes o pediram assim? Não acre-
ditamos que este modelo vingue por muito
tempo. Deve e vai mudar. 

QUANDO É QUE A

MUDANÇA VAI TER

LUGAR? 
Acreditamos que agora

mesmo. Demasiados consu-
midores estão a rejeitar a
mensagem impressa por
considerá-la um meio ultra-
passado. 

O gráfico pode desempen-
har um papel importante na
criação de valor, dando opor-

tunidade aos seus clientes e ajudando-os a
produzir materiais de marketing mais rele-
vantes, entregues de formas inovadoras e
combinados com outros canais de comuni-
cação que os consumidores vão considerar
úteis e proveitosos.

Um bom exemplo é a embalagem de
produtos, um canal através do qual os gráfi-
cos podem explorar o potencial que lhes po-
de trazer a impressão digital, para acresc-
sentar valor, tanto no mercado dos testes,
como na personalização ou mesmo na li-
gação com conteúdos online individualiza-
dos. 

Abre-se aqui um mundo de oportunida-
des. O fenómeno "big data" representa um
grande desafio para as empresas, que pre-
cisam entender e gerir a saúde das suas
bases de  dados relacionados com os clien-
tes .. e os gráficos podem desempenhar um
papel importante, aproveitando todas as
oportunidades para construir relações mais
sólidas, próximas e, acima de tudo, de uma
forma mais estruturada.

Este exercício convenceu-nos que é es-
sencial para os empresários gráficos co-
meçar a desempenhar já um papel mais
destacado e de maior responsabilidade na
compressão de todos estes desafios. Deve-
mos dedicar mais tempo e esforço coletivo
para entender todo este "muito mais" que
se esconde atrás do que, até hoje, tem sido
esta nossa indústria da impressão. E acima
de tudo, analisar as tendências que estão a
mudar a forma como as empresas intera-
gem com os seus clientes.
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Pense para além da impressão para entender os desafios do futuro
A estratégia das gráficas não pode continuar a limitar-se à impressão e à

gestão de custos: entender que as mudanças que estão a acontecer no

mundo também estão a criar novas necessidades é o primeiro passo para

colocar o cliente no centro do nosso negócio. 

Graham Moore

Diretor comercial da
divisão de Impressão de

Produção da Ricoh

dos empresários acredita
que a sua empresa não
será capaz de acompanhar
o ritmo da tecnologia

que os mercados em que
opera vão sofrer grandes
alterações até 2020

dos empresários do sector
da tecnologia acredita que
a sua empresa pode
encerrar

Concorda ou discorda?
"Em 2020, o mercado vertical em
que a minha empresa opera será

pouco semelhante ao de hoje"

Discorda
completamente

Não sabe
Concorda

completamente

Discorda

Concorda

dos consumidores afirma que a primeira razão que os leva
a rejeitar uma marca é a falta de informação relevante que
recebem da mesma
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Como transformar cartão num confortável
assento

A decoração para pontos de venda, escritórios, stands de exposições e insta-
lações para eventos e exposições exige grande capacidade de organização e cria-
tividade. Com base nessa ideia, a Pixartprinting enriqueceu o seu catálogo com
uma solução de decoração ecológica personalizável: PUF, um assento "mágico"
que, em poucos passos, passa de mero cartão a um confortável assento. Feito em
cartão Onda EF de 3 mm, superfície de apoio de 35x35 cm e uma altura de 45 cm,
resiste a um peso até 100 kg. A Pixartprinting apresenta várias imagens para es-
colha, no seu website, bem como a possibilidade de download grátis da maqueta.

Pantone desenvolve guia de tons de pele
O Pantone Skintone é o primeiro mostruário, com base científica, que reproduz os

tons reais de pele, para uma variedade de utilizações onde estas cores são
relevantes. Para produzir este catálogo, foram recolhidas mais de mil

amostras de pele humana, de diversos participantes de várias et-
nias e faixas etárias. Para garantir e medir uma amostra univer-

salmente precisa de pele, foram utilizados espectrofotómetros
de alta gama X-Rite e o Pantone Capsure, um espectrocolorí-
metro compacto e portátil. Com base nessas medidas, a Panto-
ne criou a biblioteca do Guia de Cor de Pele Pantone, que defi-

ne as 110 cores mais reproduzíveis.
O Software Color Manager fornece valores de cores RGB e CMYK para obter uma re-

produção exata dos tons de pele, numa  variedade de meios, incluindo web, vídeo, ani-
mação, impressão e embalagem.

Linha de livros especializada em agendas
Nos casamentos indianos é costume enviar convi-

tes a entre 300 a 1000 pessoas, ou mais. Assim, este
é não só um grande negócio para as empresas de
eventos e de serviços de catering como também para
as gráficas. Por norma, para cada enlace matrimonial
são criados cartões desenhados e impressos de for-
ma individualizada.

Foi desta forma que nasceu a Lovely Offset Prin-
ters, fundada em 1961. Esta empresa, que conta com 400 trabalhadores, é uma das maio-
res produtoras de cartões de convites de casamento na Índia.

Para diversificar a oferta da empresa e explorar novos campos de negócio, a Lovely Off-
set iniciou, em 2000, a produção em brochura e capa dura. Para tal, a empresa confiou nas
soluções da Muller Martini, com uma linha de livros Diamant MC 35 (a primeira deste tipo na
Índia), entre outras soluções. No entanto, embora a Lovely Offset produza também livros de
capa dura, com a Diamant MC 35 o negócio chave são as agendas para empresas. 

A manutenção preventiva de
cabeças de agrafar

A Muller Martini desenvolveu uma carteira integral de serviços, da
qual faz parte o serviço Inspect, através do qual a Muller Martini lançou

a campanha de serviços de manutenção preventiva das cabeças de
agrafar.

O serviço de manutenção preventiva de cabeças de agrafar
consiste no envio periódico (a cada 6 ou 12 meses) das cabeças de agrafar às oficinas da
Muller Martini Ibérica, em Barcelona, para a inspeção e manutenção, por parte de pessoal
tecnicamente qualificado.

Acoro A5 permite suporte ao equipamento digital
Fundada em 1906 como editora do

primeiro jornal de Medford, a CDS in-
vestiu fortemente em sistemas digitais
para a sua fábrica de produção de Med-
ford, onde produz diversos produtos,
em 18 máquinas digitais (doze HP Indi-
go 7000 e 7500, três Kodak Nexpress e
Xeikon 5000/6000).

Para a manipulação posterior dos produtos impressos, a CDS utiliza sistemas com
capacidade digital. A última aquisição da empresa foi uma linha de encadernação de
lombada quadrada Acoro A5 da Muller Martini, que foi instalada no outono de 2011 e
equipada com um alimentador manual e guilhotina trilateral Merit S.

ITGTajamar emite os
primeiros certificados
para instrumentos de
medição 

O  Instituto Tecnológico e Gráfico Taja-
mar (ITGT), através do seu laboratório de
calibração e testes de cor, recebeu acredi-
tação para emitir certificações ENAC para a
área ótica e iniciou o processo de certifi-
cações, tendo já recebido os instrumentos
de medição de várias empresas para efeitos
de calibração e obtenção do certificado. O
laboratório recebeu também pedidos para a
realização de medições e calibrações nas
instalações dos clientes, uma vez que esta

possibilidade se encontra no âmbito da cer-
tificação que recebeu.

O responsável pelo laboratório, Ignacio
Villalba, considera que o esforço empenha-
do para certificar e avançar com este labo-
ratório se reflete na recompensa que recebe
em proporcionar um meio eficaz para certifi-
car a  qualidade e controlo dos trabalhos.
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Ignacio Villalba e Luis Francisco Rivera

2ª Jornada Técnica Luso-Espanhola
SALVE A EMPRESA COM OU SEM INVESTIMENTO

Manutenção e desenvolvimento da empresa
Sexta-feira, dia 23 de Novembro de 2012. Lisboa 

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

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

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

� Oportunidade única para expandir a sua networking profissional.

� Haverá tradução simultânea em português e espanhol.

� A 2ª Jornada Técnica tem início às 10h e termina às 20h.

� REGISTO: enviar email para llaprensa@laprensa.com.pt ou através do site wwww.laprensa.com.pt

A não 

perder !
Registe-se

agora !

SHARED RISK LaPrensaLaPrensa

Organización / Organização 

Colaboran / Colaboram
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Canon amplia a gama imagePROGRAF 
A Canon Europe oferece cinco novas impressoras de grande formato para o mer-

cado de artes gráficas. Os novos equipamentos, de 24 "a 60", de 8 e 12 cores, con-
tam com novas funções que melhoram a qualidade, produtividade e qualidade. Todos
os modelos utilizam as novas tintas LUCIA EX, com tecnologia "hot swap" que permi-
te trocar a tinta durante o processo de impressão.

A imagePROGRAF iPF6400 e iPF6450, a 24 e 12 cores, substituem os modelos
iPF6300 e iPF6350. O novo espectrofotómetro opcional para a imagePROGRAF
iPF6450 permite obter cores mais precisas, estáveis e uniformes, e vem equipado
com um filtro UV intercambiável para maior flexibilidade na hora de escolher a sua ga-
ma de suportes/substratos. 

Calibration Link é uma solução que permite a utilização do espectrofotómetro em
toda a gama de impressoras de grande formato de 12 cores da canon. Ao instalá-la
numa iPF6450 é possível controlar de forma centralizada a gestão de cor de diversos
equipamentos imagePROGRAF inslalados noutros locais.

O
mercado da publicidade
de grande formato cres-
ceu a grande velocidade

nos últimos 20 anos, e a adoção
de equipamentos de impressão
digital nesta categoria está obvia-
mente relacionada com essa
evolução. Tratam-se de equipa-
mentos capazes de produzir ima-
gens gráficas personalizadas a
pedido, de forma rápida, fiável e
acima de tudo em pequenas
quantidades.

A gama de aplicações possíveis com
tecnologia a jato de tinta cresceu exponen-
cialmente desde que esta entrou no merca-
do. A variedade de materiais que se impri-
mem aumentou consideravelmente,  apre-
sentando um vasto leque de papéis revesti-
dos e não revestidos, que hoje em dia se
exige que sejam adequados para utilização
em interior e exterior, sob qualquer situação
metereológica.

A evolução tecnológica melhorou a quali-
dade e a velocidade dos equipamentos de
impressão e isto, por sua vez, permitiu aos
utilizadores a impressão com uma reso-
lução até 1440 dpi, com um volume de gota
de apenas três picolitros. Podem-se atingir,
desta forma, velocidades de impressão de
centenas de metros quadrados por hora.
Também por isso o leque de aplicações
continua a aumentar e tem permitido que os
utilizadores possam criar desde pequenas
etiquetas e adesivos até imagens gráficas
de grande escala para envolvimento de edi-
ficios inteiros.

O mercado da impressão digital continua

a ganhar impulso e os grandes e
super grandes formatos registam
um crescimento ininterrupto. À
medida que aumentam as capaci-
dades dos equipamentos de im-
pressão digital, também aumen-
tam as oportunidades para a im-
pressão de etiquetas de banda
estreita. As implicações da im-
pressão e da impressão persona-
lizada também têm vindo a au-
mentar em todas as regiões. 

No geral, a tecnologia de jato
de tinta está a crescer em todos os merca-
dos, mesmo nos sectores mais consolida-
dos, como o sector de impressão de gran-
de formato. Os mercados de impressão de
dados variáveis registam um crescimento
excecional em lugares como a China, de-
vido à necessidade de rastreabilidade na
cadeia de fornecimento. E quanto às opor-
tunidades futuras, as aplicações de emba-
lagem e a impressão comercial estão-se a
tornar nos focos de interesse de tecnolo-
gia de jato de tinta.

Outro sector que continua a crescer e a
evoluir é o dos produto de tintas alternati-
vas, o que se deve, em parte, à situação
económica global, que provoca a necessi-
dade de reduzir os custos com os con-
sumíveis, bem como a melhoria do rendi-
mento da tinta, o que também tem reduzi-
do o risco de desfasamento desses produ-
tos com os do fabricante original. Esses fa-
tores, somados à qualidade uniforme e à
facilidade de conversão, converteram os
produtos substitutos numa alternativa atra-
ente aos produtos originais.

ExpoPRINT
16, 17 e 18 outubro 2013Reserve seu espaço

A evolução do mercado de
impressão de grande formato

Tony Cox

European
Business

Manager Digital
Aftermarket da
Sun Chemical
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Xanté apresenta a nova Impressia Multi-Media Digital Print
A Xanté lançou recentemente o novo sistema de impressão digital multimédia Impressia, um equipamento de topo de

gama que coloca a Xanté na categoria do alto volume, com qualidade comercial, ao mais baixo custo por impressão exis-
tente no mercado, segundo refere a fabricante. Com a Impressia, a Xanté ampliou a sua capacidade de responder a todas
as necessidades de impressão de pequeno a médio porte, trabalhos internos e ambientes de escritório. A Impressia inclui
uma licença para o fluxo de trabalho Xanté iQueue 7 Ultimate, um alimentador opcional e um transportador, para um sis-
tema de saída totalmente equipado. O fluxo de trabalho iQueue 7 automatiza a produção digital de pré-impressão a partir
de várias estações de trabalho ou utilizadores.

Pixartprinting investe
no digital de pequeno

formato
Após ter realizado importantes in-

vestimentos no âmbito da impressão
offset, a Pixartprinting assinou um no-
vo acordo com a HP para uma am-
pliação do lote de máquinas dedicadas
à impressão digital de pequeno forma-
to. Seis HP 7000 das dez HP Indigo

atualmente em funcionamento vão ser substituídas por quatro novas HP 7600 que
se vão juntar às HP 7500 já instaladas e que, em breve, também serão substituí-
das pelo novo modelo lançado na Drupa 2012.

Novas funções
para HP Indigo

WS6600 
A HP anunciou as novas

características da sua im-
pressora digital HP Indigo
WS6600, uma solução digital
para a impressão de peque-
nas tiragens de rótulos e em-
balagens e divulgou o acordo
estabelecido com três clien-
tes para instalar o equipa-
mento digital Indigo 2000 na
versão beta de 30 polegadas.

D
ois atributos podem ser desta-
cados na extensa lista de ca-
racterísticas da bizhub PRO

951: a sua acessibilidade e durabili-
dade. Com uma velocidade de im-
pressão de 95 páginas A4 por minu-
to e um volume médio mensal de im-
pressão entre 3.000 e 150.000, este
equipamento é capaz de imprimir até
1,5 milhões de páginas A4, sendo
por isso dirigido a departamentos
centrais de reprografia, fornecedores
de serviços de impressão digital e
ambientes com um alto volume de
impressão.

A nova bizhub PRO 951 conta
com uma resolução de 1.200x1.200
pontos por polegada e uma gama de
opções de lineatura de 40 a 300. Po-
de imprimir em papel de 40 a 300
gramas por metro quadrado e conta

com uma opção de compatibilidade
até 350 gramas. O sistema standard
de formato de papel é SRA3.

Uma das principais característi-
cas oferecidas pela PRO bizhub 951
é a utilidade da curva de tons: esta
ferramenta pode modificar as confi-
gurações do Processador de Ima-
gens Rasterizadas (sigla RIP em
inglês).  O equipamento armazena
até 9.000 folhas de papel e a sua
gama de opções de acabamento in-
clui desde agrafamento, dobra em z,
perfuração GBC e encadernação
automática.

A Ricoh desenvolveu uma nova tinta de
cura UV para impressão a jato de tinta que
reduz significativamente os efeitos que po-
dem provocar dermatites alérgicas e irri-
tações na pele.

As tintas fotocuráveis são polimerizadas no momento
da sua ejeção, sendo eficazes para aplicações que re-
querem secagem rápida ou para impressão sobre mate-
riais não porosos que impedem a penetração de líquidos,
sendo utilizadas para impressão em plásticos e outros
materiais. Nos últimos anos começaram a ser aplicadas
no desenvolvimento de impressão tridimensional (3D).

No entanto, a ação destas tintas no corpo humano,
quando ainda se encontram em estado líquido, nem sem-
pre foi devidamente considerada e foi fonte de diversos
problemas de reação alérgica. Em resposta, a Ricoh de-
senvolveu uma tinta de cura UV para injeção com carac-
terísticas especiais que impedem estas reações.

Por um lado, estas tintas destacam-se por não utilizar

materiais potencialmente alérgicos. Foi eli-
minado o uso de todas as substâncias
sensíveis e incorporado metacrilato
(também utilizado em próteses dentárias)
como matéria prima base para as tintas. A

RICOH utiliza assim uma estrutura molecular específica
de metacrilato que, ao contrário do que acontece com a
maioria dos metracrilatos, favorece a reação necessária
para a cura UV.

Por outro lado, esta nova tinta é fabricada mediante
uma técnica de polimerização especial para poder ser uti-
lizada em matérias-primas comuns. Desta forma, esta é
uma técnica que utiliza materiais com base simples, evi-
tando a criação de ácidos e alcaninos, o que resulta em
vantagens adicionais, nomeadamente na redução do
custo da tinta e na eliminação de muitas limitações em
termos do fabrico das cabeças de impressão. Ainda co-
mo vantagem, esta nova tinta UV tem uma grande
aderência aos materiais, incluindo o polipropileno..

Impressoras digitais LED de
toner branco

A OKI acrescentou à sua carteira de soluções de im-
pressão a gama de impressoras digitais LED A4 e A3 de
toner branco. Os novos modelos C711WT e C920WT fo-
ram apresentados na Conferência Europeia Smart Busi-
ness OKI em Barcelona, que destacou uma série de
oportunidades nos mercados verticais, desde impressão
de transfers para camisolas e impressão de transparên-
cias até aplicações em lojas e pontos de venda.

Tendências de impressão

nas empresas europeias
A consultora RS Consulting realizou um relatório pan-

europeu onde reúne e analisa as últimas tendências em
tecnologias de impressão nas empresas.

Com base num inquérito feito a mais de 700 utilizadores
e responsáveis de compras de empresas
de 19 países europeus que culminará, em
finais de 2012, num relatório provisional,
os primeiros resultados revelam que a im-
pressão de documentos continua a ser
um elemento fundamental na vida profis-
sional: em 83% das empresas imprime-se
diariamente, e um em cada três entrevis-
tados afirmou que seria incapaz de reali-
zar o seu trabalho se não tivesse uma im-
pressora, scanner ou máquina de fotocó-
pias no seu local de trabalho.   

No entanto, a forma como se imprime
ou digitaliza está a experienciar uma rápi-
da evolução associada às novas tecnolo-

gias e sistemas de comunicação. Segundo estes resulta-
dos iniciais, 51% dos entrevistados gostaria de poder en-
viar diretamente documentos digitalizados para aplicações
na "nuvem" e 43% considera muito valiosa a possibilidade
de imprimir a partir de dispositivos móveis.

Além disso, mais de um quarto dos entrevistados (27%)
afirma que dispor de equipamentos de impressão com Wi-
Fi melhorou a sua produtividade de maneira substancial.

Esta nova tendência, que dá cada vez mais importância
à impressão móvel e gestão de documentos em ambientes
virtuais, está também a afetar as necessidades de segu-
rança.  Segundo os resultados preliminares do relatório,
duas em cada três empresas trabalham de forma habitual
com documentos confidenciais ou de informação sensível,
mas 78% afirma que imprime esses documentos em equi-
pamentos que são acessíveis a qualquer pessoa, e 66%
afirma que gostaria de dispor de mais segurança na gestão
dos mesmos. Além disso, de acordo com o IDC, 52% das
pessoas que utilizam smartphones para trabalhar afirmam
que não podem imprimir a partir do seu equipamento, mas
que gostariam de o fazer, dados a ter em conta visto que se
prevê que os trabalhadores móveis atinjam os 37,2% da
população ativa mundial em 2015.
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bizhub PRO 951 garante resultados profissionais

Tinta UV que reduz alergias cutâneas
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Ferag coloca produção

automatizada ao alcance de todos
A Ferag apresentou na World Publishing Expo, que decorreu em

finais de outubro, em Frankfurt, a linha de encarte Minisert, um sis-
tema que pode funcionar em processo mecanizado sendo adequa-
do para os jornais que utilizam um encarte manual e cujos volumes
de suplementos não justificam a mudança para um processo de
encarte totalmente mecanizado. A primeira unidade será entregue
no início de 2012 nos Emirados Árabes Unidos. A fabricante já tin-
ha apresentado o equipamento nas suas instalações em Hinwil
(Suíça), a 13 de setembro, no âmbito do dia da Imprensa, que a
Ferag celebra todos os anos. A linha MiniSert encarta a um ritmo
até 20.000 produtos por hora utilizando o sistema de encarte rota-
tivo,  ajustando pacotes até 125 mm de espessura em tamanhos
de A4 e A3, cintados, manual ou mecanicamente. 

Foi recentemente instala-
da, na Gráfica de Hambur-
go-Ahrensburg da Axel
Springer, um sistema de im-
pressão a jato de tinta Ko-
dak Prosper S30, numa das
suas seis rotativas Color-
man.

A combinação de im-
pressão coldset offset em
bobina a alta velocidade é
compatível com a impressão
a jato de tinta, num projeto
piloto a nível mundial, o que
significa que os dados variá-
veis podem ser impressos
sem comprometer a veloci-
dade da produção da rotati-
va offset. Esta instalação permite à empresa adicionar um toque espe-
cial aos seus tradicionais jornais e torná-los mais atrativos para os leito-
res e anunciantes.

A impressão digital proporciona a possibilidade de personalizar as
campanhas de publicidade, enriquecendo conteúdo estático com infor-
mação variável e fotografias. Além disso, as opções mais simples, para
a publicidade local, sem mudança de chapas, também facilitam a inte-
gração da impressão em campanhas de marketing crossmedia.

Associação Europeia de Rotogravura
entrega prémios de Publicação

Mais uma vez, a Associação Europeia de Rotogravura celebrou o Pré-
mio para a  Publicação Europeia em Rotogravura, juntamente com a Eu-
rographic Press, a associação europeia de revistas em 16 países euro-
peus líderes na informação gráfica, à qual pertence a revista “La Prensa”.

Membros do Júri:
� Jürgen Fischer - ex-gestor de impressão em rotogravura 
� Eddy Hagen - Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Com-

municatie (VIGC), Centro flamenco de Inovação da Comunicação
Gráfica
� Bernhard Niemela - Editor-chefe do Deutscher Drucker 
� Brian Reynolds - ex-diretor administrativo da Sun Printers

Goss entrega a primeira rotativa Sunday Vpak
Após um longo período de testes, a Goss Internacional entre-
gou a sua primeira rotativa Sunday Vpak, para embalagem, à
empresa Precision Press de Minnesota (Estados Unidos).

Este novo sistema de rotativa offset está configurado para
aplicações de etiquetas e embalagens flexíveis, com unidades
de impressão Sunday Vpak 500 e unidades em linha de flexo e
envernizado da Goss e funcionalidades de secagem rápida UV
e EB. 

As novas rotativas Sunday Vpak pretendem responder à
crescente procura de maior qualidade de impressão, a baixo custo, curtas tiragens e entregas mais rápidas e po-
dem ser configuradas para uma vasta gama de aplicações de cartão dobrável, pré-impressos, embalagens flexí-
veis e etiquetas a uma velocidade até 457 metros por minuto. O modelo Sunday Vpak 3000 utiliza permite lar-
gura até 1905 mm e o modelo Sunday Vpak 500 encontra-se disponível em larguras de até 1.051 mm com uma
gama de cilindros desde 406 a 812 mm.

ExpoPRINT
16, 17 e 18 Outubro 2013Reserve seu espaço

ExpoenvíenExpoenvíen
16, 17 e 18 Outubro 2013
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Mauro Cosani (centro) da
Eurogravure, que venceu

na categoria de papel não
revestido.

Burda, vencedora na
categoria de papel

revestido: Christophe Barth,
da Burda, recebeu o prémio
do secretário-geral da ERA,
James Siever (à esquerda).

Alfred Schley, da HSA Helio
Servicio Ahaus, vencedor do

Prémio Inovação.

Impressão de dados variáveis
e campanhas de publicidade

em jornais
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Imprimir em grande formato
através da “Nuvem”

As novas séries HP Designjet T120 e T520 ePrin-
ter permitem imprimir em grande formato através da
“nuvem”, a partir de praticamente qualquer lugar.

A HP anunciou ainda a segunda geração do seu
serviço gratuito web para profissionais da arquitetura,
engenharia e construção, HP DesignjetePrint & Sha-
re, que facilita o acesso e a impressão de documen-
tos de grande formato através de tablets ou smartp-
hones com  iOS ou Android, de um portátil ou do ecrã
táctil de uma ePrinter.

imagePROGRAF para CAD/GIS e Documentação Técnica
A Canon Europa expandiu a sua gama de impressoras de grande

formato, com o lançamento de dois novos equipamentos imagePRO-
GRAF. Ambos os modelos oferecem funções opcionais de MFP que
facilitam a digitalização, cópia e impressão eficiente de documentos
técnicos em grande formato para profissionais de design e engenharia.

As impressoras de 36 polegadas (A0) imagePROGRAF iPF765 e
iPF760 foram projetadas para agilizar os fluxos de trabalho e graças ao
disco rígido de 250 GB, permitem gerir documentos de grande di-
mensão com imagens complexas, imprimindo documentos técnicos
com uma resolução até 2.400x1.200 pontos por polegada.

A Mimaki Engineering, fabricante de equipa-
mentos de impressão a jato de tin-
ta de grande formato, apresen-
tou a impressora plana UV
de grande formato JFX-500-
2131 com cura LED e múlti-
plas opções de tinta.

A JFX500-2131 incorpora uma nova ca-
beça de impressão e tecnologia de secagem LED.

Está equipada com um sistema de cabeças de im-
pressão da Mimaki, alcança
uma velocidade de impressão
de 60 m2/h em quadricromia e
de 45 m2/h com tinta branca.

Conta com 1.280 bocais por cabeça,
num total de 7.680. A LUS-150 é uma nova

fórmula de tinta de quadricromia que seca median-
te a nova unidade UV LED da Mimaki. 

Produção de alta qualidade 
A Mimaki Engineering

anunciou ainda a impressora
plana UV formato A2 UJF-
6042 com cura LED. Além de
seu tamanho de formato
maior, esta impressora incor-
pora processo de cor de seis
cores, tinta branca, tinta trans-
parente, que pode ser utilizada
como verniz, e a capacidade
de imprimir em suportes até 150 mm de espessura.

A UJF-6042 incorpora um mecanismo de transpor-
te de cabeças semelhante ao utilizado em impresso-
ras planas de alta gama, o que melhora a precisão da
colocação da gota de tinta no substrato.

Rotuladora para ambientes
industriais

A Epson desenvolveu a LW-400VP, uma
impressora de etiquetas com proteção de co-
bertura de borracha e novo design, que resulta
da evolução do modelo LW-400 e que foi es-
pecificamente concebida para armazéns, serviços
de instalação áudio e visual, eletricistas e outros
sectores de manutenção. Conta com botões dedi-
cados que permitem o acesso rápido às funções de
corte e impressão, enquanto uma memória interna
permite gravar e reutilizar as suas 50 etiquetas pre-
feridas em qualquer altura.

A Océ divulgou recentemente um estudo segundo o qual os ambientes
em que se manipula a informação confidencial já não são exclusivos das
agências de defesa, das companhias elétricas ou de outras empresas de
serviços básicos para a sociedade. Assim sendo, qualquer empresa que
dê valor à sua propriedade intelectual deve tomar precauções para
garantir a segurança e a integridade da sua informação digital, refere o
relatório. 
O estudo alerta para a importância de proteger dados sensíveis que
possam ser armazenados nas unidades de disco dos equipamentos de

grande formato e aponta
soluções sobre como os
uti l izadores podem apagar
definit ivamente, ou
sobrescrever, os dados
sensíveis com a ajuda de
soluções tecnológicas.

PROTEJA OS SEUS DADOS

SENSÍVEIS

A unidade do disco que integra
o controlador de um equipamento de impressão de grande formato é
utilizada para organizar, processar e armazenar a informação (como, por
exemplo, trabalhos de cópias, digitalização e impressão). Estas unidades
são suscetíveis de deixar dados resíduais - a informação residual dos
dados pode manter-se inclusivamente depois de terem sido eliminados -
o que pode levar a que, sem darmos conta, os dados sensíveis fiquem
disponíveis a utilizadores não autorizados.

É VITAL APAGAR OS DADOS

A utilização adequada de dados eletrónicos sensíveis ou confidenciais
armazenados no disco rígido de uma impressora de grande formato é
fundamental para prevenir a revelação inadvertida de informação
sensível ou confidencial. Para evitar que isto ocorra, devem ser tomadas
precauções de segurança específicas em todos os equipamentos da
rede, incluindo nos sistemas de impressão de grande formato. Adquirir
equipamento de grande formato que esteja equipado com a função para
eliminar dados eletrónicos (ou e-shredding), pode ajudar a prevenir a
recuperação de documentos que tenham sido anteriormente impressos,
digitalizados ou copiados.
Com tecnologia de eliminação eletrónica, os dados são sobrescritos  para
que se torne impossível a sua recuperação ou reconstrução. Os trabalhos
de impressão, cópia ou digitalização enviados para um sistema de
impressão de grande formato, que incluam esta tecnologia são
completamente substituídos e eliminados mal se conclua o trabalho. Esta
tecnologia pode ser particularmente útil em ambientes descentralizados,
onde muitos utilizadores diferentes têm um acesso regular ao mesmo
equipamento.

OPÇÕES DE ELIMINAÇÃO

A maioria dos sistemas que oferecem esta função permite ao
administrador escolher entre um número determinado de algoritmos para
sobrescrever os dados. Entre os algoritmos mais comuns, utilizados nos
Estados Unidos encontram-se:
� Gutmann: todos os trabalhos no sistema são eliminados em 35 etapas

para sobrescrever os dados. Uma sessão de eliminação consiste na
introdução de quatro padrões aleatórios de escrita, seguidos por 27
padrões específicos, executados numa ordem aleatória, e para
novamente mais quatro padrões aleatórios.

� Departamento de Defesa 5220.22-M: Este é considerado normalmente
o padrão de mais alto nível para eliminar os dados remanescentes.
Cumpre os requisitos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos
para a eliminação da informação do disco. 

� Personalizado: o administrador do sistema define manualmente o
número de passos para o processo de eliminação definitiva.

HP lança toner para
substratos semiporosos

A HP lançou um novo cartucho de impressão
com uma tinta de secagem rápida, concebida pa-
ra imprimir em substratos semiporosos e não po-
rosos, utilizados na marcação e codificação para
identificação de produtos e impressão de dados
variáveis. 

O novo toner de tinta preta HP 2570 à base de
solvente é vendido a fabricantes de equipamentos
originais (OEM) para utilização em plataformas de
impressão industrial. Entre as vantagens deste no-
vo produto destaca-se a capacidade de poder ser
utilizado em aplicações que exigem a impressão
em substratos semiporosos e não porosos.

Pixartprinting adquire tecnologia Durst PHO P10
A Pixartprinting vai ter a maior instalação do mundo de sistemas de impressão com tecnologia Durst PHO

P10. Após o teste do primeiro sistema rolo a rolo Durst RHO P10 320R em maio, a empresa veneziana
de web to print confirmou a instalação de uma flatbed RHO P10200. Parte do acordo foi oficializado con-
juntamente com a confirmação de mais duas rolo a rolo P10, num total de três sistemas de bobina, que
serão destinados principalmente à impressão em micro-perfurados e banners.

Segurança da informação em
ambientes de grande formato

Mimaki JFX500-2131 Impressão plana UV de grande formato
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Tendo em conta o crescimento do sector da embala-
gem no mercado global, cada vez mais empresas procu-
ram expandir o seu negócio para esta área, integran-
do na sua oferta a im-
pressão de embalagem,
etiquetas e cartão. 

À utilização tradicio-
nal flexografia e da roto-
gravura, juntou-se nos úl-
timos tempos a impressão
rotativa offset, de formato variável. A Muller Martini promo-

ve, por isso, um seminário, sob o tema "Introdução à im-
pressão de embalagem com tecnologia de offset rotativo",

a 20 e 21 de novembro, no
seu centro de formação,

onde destaca temas co-
mo manipulação de da-

dos, produção de forma-
tos de impressão em offset, sistemas de

tinta, materiais utilizáveis e os campos de aplicação desta
tecnologia em offset rotativo de formato variável, sem es-
calonamento. 

Primeiras instalações 
da HP Indigo 10000 

A HP anunciou as primeiras instalações da
impressora digital HP Indigo 10000 de forma-
to B2 (750 x 530 mm) nos seus três clientes,
Sandy Alexander (EUA), Old City Press (Isra-
el) e Precision Printing (Reino Unido).

Atualmente, a HP tem uma base instalada
em todo o mundo de mais de 6.000 impres-
soras digitais HP Indigo e de mais de 80 equi-
pamentos HP Inkjet Web Press. A fabricante apresentou
uma nova solução integrada de prova de cor para as HP
Inkjet Web Press que permite aos fornecedores de ser-
viços de impressão testar a qualidade da cor sem inte-
rromper o processo de produção

Os Packaging Days da
Heidelberg que decorreram
no final de setembro, no Print
Media Center, em Wiesloch-
Walldorf, forneceram infor-
mação sobre as soluções da
fabricante alemã para o seg-
mento de embalagem. 

As jornadas centraram-se
na interação da tecnologia,
nos serviços e consumíveis
para criar um modelo empre-
sarial de êxito na impressão

de embalagem e caixas de
cartão. 

Entre os temas aborda-
dos destacou-se o segmen-
to HEI Productivity e HEI
Quality, representado pelo
sistema de automatização
de controlo de cor, com o
sistema Control Prinect In-
press Control e os sistemas
de inspeção online Prinect
Inspection Control e Diana
Inspection Control.

A Sistrade marca presença, pela primeira vez, numa das
maiores feiras a nível Europeu no sector da embalagem, a
Emballage 2012, cuja 40ª edição decorre em Paris,
França, de 19 a 22 de novembro. A fornecedora de ERP
Software especializado para indústria de impressão e em-
balagens pretende, assim, reforçar a sua presença no mer-
cado internacional, e ganhar terreno na indústria da emba-
lagem, que se encontra em crescimento e que exige tec-
nologia avançada, em termos de máquinas e de sistemas
de informação e de gestão integrada, para se tornar mais
eficiente e com qualidade superior.

A Sistrade vai apresentar a mais recente versão do Sis-
trade Print, que inclui funcionalidades como: 
� Desenvolvimento para a área técnica da impressão

das caixas de cartolina e cartão, dando especial enfoque
ao tratamento da fibra do papel, bem como ao cálculo au-
tomático do plano de imposição, integrado com as normas
internacionais do sector ECMA e FEFCO;
� Nova funcionalidade Sistrade Print para a produção

de cartão canelado, que permite efetuar o cálculo de ne-
cessidades de materiais e custos de produção de qualquer
tipo de cartão canelado;
�Nova ferramenta do Sistrade Print que permite efetuar

uma fácil importação e gestão de todos os arquivos do soft-
ware de CAD (no formato DXF) do departamento de proje-
to diretamente para o sistema de MIS |ERP, no componen-
te de orçamentação de embalagens;
� Inclusão no módulo de orçamentação de embalagens

de uma ferramenta para efetuar o cálculo do embalamento
dos produtos.

A
indústria glo-
bal de em-
balagem vai

alcançar, até
2016, cerca de
820 biliões de dó-
lares, segundo
prevê a consultora
britânica Pira In-
ternational, basea-
da num estudo de
mercado que
aponta para um
crescimento conti-
nuado  da procura de produtos com embala-
gem, principalmente nos países em vias de de-
senvolvimento, onde se prevê que a média de
crescimento ronde os 3% ao ano. O cresci-
mento vai incidir, segundo o estudo, nos produ-
tos de papel, cartão e papelão e plásticos rígi-
dos. E apesar da crise que se verifica no mer-
cado ocidental, as tendências de mercado
apontam para o crescimento do sector de saú-
de, entre outros segmentos, e o rápido desen-
volvimento de economias emergentes, incluin-
do China, Índia, Brasil e alguns países da Eu-
ropa Oriental, onde o aumento do poder de
compra conduz a um cada vez maior consumo
de produtos embalados. O crescimento acen-
tuado de embalagens plásticas rígidas, espe-
cialmente em sectores como bebidas, cosméti-

cos, produtos de
higiene e limpeza
e produtos de cui-
dados pessoais,
será, por isso, fon-
te de estímulo pa-
ra o consumo de
embalagens, bem
como de materiais
flexíveis de emba-
lagem para ali-
mentos perecí-
veis, de saúde, de
conveniência e

outros mercados industriais. 
Segundo o Pira, os EUA foram o maior con-

sumidor de embalagens em 2010, com uma
procura que representa 137 biliões de dólares,
seguido pela China com 80 biliões. Prevê-se
que a China ultrapasse os EUA em 2017 e que
a Índia se encontre entre os dez maiores con-
sumidores de embalagem, com uma procura
de cerca de 24 biliões de dólares.

A pesquisa da Pira mostra que os alimen-
tos, bebidas e produtos de saúde continuarão a
ser os maiores utilizadores finais de embala-
gens em todo o mundo, com a indústria de ali-
mentos e bebidas a atingir cerca de 43 biliões
de dólares em 2016, e que a área de embala-
gens de produtos de saúde vai crescer 4,5%
por ano e a de cosméticos 4,2% por ano.
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Estudo prevê crescimento
da indústria de embalagem

As vantagens do offset rotativo na impressão de embalagens

Packaging Days apresenta soluções HEI End

Sistrade apresenta Sistrade apresenta 

últimas novidades últimas novidades 

na área da embalagemna área da embalagem
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Vincent Peyrègne 

Diretor geral da Associação Mundial 
de Jornais e Editores de Notícias  
(WAN-IFRA) 

Vincent Peyrègne conhe-
ce bem a WAN-IFRA, a as-
sociação criada em 2009,
após a fusão da Associação
Mundial de Jornais (WAN) e
da organização de investi-
gação e tecnologia IFRA.

Com este cargo, Peyrègne ficará responsável
pelo desenvolvimento de novas estratégias e
abordagens para a organização mundial dos
editores de jornais e revistas.  

Peyrègne pertencia à equipa da IFRA,  onde
chegou em 1997 para fundar o IFRA South
West Europe, em Paris, e IFRA Ibérica SL, em
Madrid, as subsidiárias da IFRA responsáveis
pelos países de língua francesa e espanhola,
respetivamente.

Mudança no comando da drupa e digi:media

Manuel Mataré vai deixar
gradualmente a gestão opera-
cional a Sabine Geldermann.

Por motivos pessoais, Ma-
nuel Mataré, diretor da drupa e
da digi:media, irá gradualmente
retirar-se da gestão operativa a

partir do início do próximo ano. Ao mesmo tempo, vai entregar os
projetos à sua sucessora Sabine Geldermann, garantindo assim a
sua continuidade. Esta fase de transição vai durar até o final do se-
gundo trimestre de 2013, após o qual Mataré irá permanecer como
consultor da drupa e da digi:media.

Eckhard Hörner-Maraß

Diretor geral da manroland web systems

A 15 de setembro Eckhard Hörner-Maraß foi
apresentado diretor executivo da manroland web
systems, e rapidamente mostrou trabalho feito,
tendo revelado a 12 de outubro a sua estratégia
de negócio para a equipa de Augsburg.

No final de outubro a Antalis Portugal convi-
dou agências de publicidade, ateliers de design
e clientes finais para um evento em Lisboa, com
o objetivo de dar a conhecer as novas quatro co-
res da gama do papel criativo SKIN, Emerald,
Purple, Grey e Indigo. A fornecedora de papel
aproveitou ainda para divulgar o Concurso inter-
nacional 2ND SKIN, da Curious Collection, em
que desafia os criativos a conceberem as suas
próprias máscaras feitas em papéis da Arjowig-
gins, que a Antalis distribui.

O 2ND SKIN decorre até 28 de fevereiro de
2013 e lança o desafio, a quem se sentir inspira-
do, para a criação de uma máscara em papel.
Para oferecer inspiração e prémios para este
concurso, a marca Curious Collection encarre-
gou três artistas visionários da criação de más-
caras de papel de explorar o conceito de “se-
gunda pele”. As três criações pretendem garan-

tir um elevado nível de qualidade ao concurso e
serão também entregues como prémio aos par-
ticipantes, que irão ainda receber mais prémios. 

Os participantes podem pedir online amos-
tras de papel SKIN para as suas máscaras. Os
interessados podem obter mais informações no
website www.secondskincontest.com.

O papel SKIN destaca-se pela sua homoge-
neidade, cores mate intensas, suavidade e to-
que diferenciado e resistência ao abrasão e a
marcas, sendo adequado à maioria das técnicas
de impressão, com excelente imprimibilidade.
As quatro novas cores foram inspiradas pelo es-
pecialista em tendências Studio Edelkoort e pre-
tendem refletir as últimas novidades em moda e
design contemporâneo, para que juntamente
com as restantes oito cores da gama SKIN, se-
jam uma referência das  principais marcas de lu-
xo. 

Fedrigoni  na Lisboa
Fashion Week

A Fedrigoni marcou presença na Lisboa
Fashion Week, que decorreu em outubro, co-
mo colaborador oficial com papéis utilizados
para a comunicação, com as gamas Conste-
llation Snow e Imitlin.

Antalis aposta numa política ambiental
responsável

A Antalis fez questão de celebrar o FSC
Friday, a 28 de setembro, destacando a ne-
cessidade de uma política florestal responsá-
vel e de consumo de produtos provenientes
de florestas geridas de uma forma responsá-
vel. A fornecedora de papel conta com dife-
rentes certificados meio-ambientais, nomea-
damente o ISO 14001 e os certificados da Ca-
deia de Custódia FSC e PEFC. 
¿O que é o FSC Friday?

O FSC Friday é um evento que celebra as
florestas mundiais, que envolve escolas, em-
presas e várias organizações em todo o mun-
do, com o objetivo de destacar a importância
de uma utilização responsável da floresta.

Antalis promove concurso '2ND SKIN' da Curious Collection

Pessoas

A
Sappi apostou na criatividade para destacar
a sua política ambiental e a 28 de setembro
inaugurou a Casa da Árvore (www.the-tree-

house.be), uma iniciativa que resulta da colabo-
ração entre a Sappi  Fine  Paper  Europe , a ANB
(Agência para a Natureza e Florestas), o municí-
pio belga de Hechtel-Eksel e a agência de comu-
nicação Proximity  BBDO.   

Situado no Bosland, o maior bosque de Flan-
des, a Casa de árvore foi desenhada pelo arquite-
to alemão Andreas Wenning, é feita de madeira e
metal e tem a função de sala de reuniões. É uma
plataforma tanto física como virtual que convida
as pessoas e as empresas a encontrar formas de
integrar a sustentabilidade nas suas atividades

diárias. A Sappi quis assim demonstrar e divulgar
que a sustentabilidade está presente em toda a
sua atividade.

LLaa  PPrreennssaa

papel
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A embalagem segundo

a Fedrigoni

Para comunicar o valor do pro-
duto que contém, a embalagem
deve não só chamar atenção dos
clientes, como também despertar
a curiosidade e vontade de con-
tacto. É também fundamental que
a cor e a superfície estejam rela-
cionadas com as características
do produto. Com base nesta ideia,
a Fedrigoni reuniu a oferta que

disponibiliza para o setor de embalagem num único
mostruário. Cinco categorias identificadas como
material para embalagem são as protagonistas do
Fedrigoni Packaging. As amostras são apresenta-
das através de uma seleção dos papéis adequados
para cada aplicação, todos eles de diversas cores
e tipos de superfícies da ampla gama da Fedrigoni.  

A secção Box reúne papéis de gramagem entre
250-350 g/m2 que garantem a rigidez e a resistên-
cia mecânica apropriadas para o processo de do-
bragem e estampagem (principalmente papéis de
fibra longa). 

A Lining apresenta propostas de papéis para fo-
rragem que conferem um toque luxuoso às caixas
de cartão, sendo papéis flexíveis e resistentes que
não pesam mais de 160g/m2.

A secção Label agrupa papéis para etiquetagem
e classifica-os segundo a tecnologia utilizada para
aplicar a etiqueta à embalagem: etiquetas de cola
húmida ou etiquetas auto-adesivas.

Os papéis selecionado para o departamento
Shopping Bags caracterizam-se por uma alta re-
sistência  à dobragem dupla, ao abrasão e à humi-
dade, com gramagens entre 130-200 g/m². 

Por último, a secção Tag apresenta cartolinas de
distintas gramagens, entre 250-800 g/m², cartoli-
nas grossas geralmente unidas em diversas cama-
das.

Tambrite 
Cartão de fibra virgem
que acrescenta valor 

A Stora Enso apostou na otimização do seu
cartão de fibra virgem, através do um programa de
investigação que teve lugar na fábrica de Ingerois,
na Finlândia. O cartão Tambrite é dobrável e reves-
tido e é adequado para alimentos secos e congelados, apresentando-se como uma solução de em-
balagem para produtos farmacêuticos e para doces. A sua rigidez, suavidade e boa capacidade pa-
ra impressão complementam o seu desempenho. É ainda adequado para aplicações que requerem
codificação a laser ou a jato de tinta e impressão Braille.

Na recente pesquisa Carton Brand Tracking Survey de 2012, realizada pela agência Opticom In-
ternational Research AB, Tambrite foi o cartão de fibra virgem mais reconhecido entre os profissio-
nais que trabalham com este tipo de produto da Europa Central, sendo uma das marcas mais vendi-
das na Alemanha, Benelux, Itália e Espanha. 

Casa da Árvore da Sappi 

Ideias criativas para a sustentabilidade

Interpretações do papel para utilização editorial
A Fedrigoni apresentou na Feira do livro de Frankfurt a "16/1", uma antologia de inter-

pretações de papel para utilização editorial, para a qual 16 designers de renome mundial
tiveram total liberdade para expressar os seus desenhos, com papéis Fedrigoni. O núme-
ro 16 refere-se à quantidade de páginas de cada secção, aos 16 tipos de papel e aos 16
designers internacionais que participam na iniciativa. Na lista do primeiros oito designers
que participam no volume 1 constam Studio Joost Grootens, Rainer Groothuis, Frédéric Teschner, Kameel Hawa, Wijntje
Van Rooijen & Pierre Péronnet, Elyron, Sánchez/Lacasta e Thomas Manss & Company.
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