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S
ão muitos os factores económicos, so-
ciais e políticos que nos levam a pensar
que estamos perante uma situação de
extrema gravidade, por esse motivo to-

dos e cada um de nós deve fazer um esforço pa-
ra ultrapassar esta "grande tempestade".  

Mais do que nunca, o empresário deve atuar
como um capitão que, na ponte de comando, de-
ve dirigir o navio pelo rumo certo, para escapar
ao temporal, liderando o trabalho de toda a tri-
pulação com o objetivo de  superar e sobreviver
à "grande tempestade".

Todos os trabalhos são importantes e cada
elemento deve estar mais do que nunca no seu
posto. O capitão na ponte de comando, o engenheiro na sala de máquinas e
o grumete nas suas tarefas próprias, sendo que cada um deles deve dar o má-
ximo de si próprio, tanto em conhecimento como em trabalho. Com isto
quero dizer que os empresários devem estar na ponte de comando, definir
claramente a estratégia adequada, a curto e médio prazo, e transmitir cora-
gem e capacidade de sacrifício a todos os colaboradores para sobreviver a
esta "grande tempestade".

Mas se estas reflexões se devem aplicar aos empresários, na sua generali-
dade, o que podemos dizer do empresário gráfico, e muito especialmente
daqueles que estão vinculados à comunicação baseada em suporte de papel?

Para começar, poderíamos dizer que as empresas orientadas, de uma for-
ma ou outra, para este negócio são a capitania do sector gráfico, sem querer
ignorar as outras especialidades gráficas, também importantes Esta capita-
nia iniciou a sua recessão há largos anos, quando a comunicação encontrou
uma via alternativa através do suporte eletrónico e digital. A revolução que
Gutenberg iniciou com o seu tipo móvel começou a ser engolida, cerca de
500 anos depois, pelas novas tecnologias. Se a isto acrescentarmos a "gran-
de tempestade" a que nos referíamos anteriormente, podemos concluir, sem
a mais pequena dúvida, que estamos perante um devastador "tsunami".

Há mais de dez anos, os empresários gráficos começaram a discutir, nos
fóruns empresariais do sector, sobre a necessidade de reduzir o número de
empresas e levar a cabo uma concentração, como a que já se tinha realizado
noutros países desenvolvidos para, desta forma, ir equilibrando a inexorável
lei da oferta e procura, sem prejudicar a rentabilidade das empresas. Mas a
realidade não foi nessa direção e, em consequência, encontramo-nos num
sector de atividade com as seguintes características:

� Mercado: excesso de oferta perante a quebra na procura. Esta tendência
está longe de encontrar estabilidade e constitui o factor de maior
gravidade, a curto e médio prazo, para o sector no seu conjunto;

� Produto: sem barreiras e, portanto, sujeito a leilões. O preço é o factor
decisivo para adjudicar o pedido;

� Estrutura empresarial: a automatização e falta de concentração
prejudicam possíveis soluções. 
Aparentemente, no nosso sector não temos sido, nem somos, capazes de

reconhecer a realidade a tempo e nós, empresários, possuímos característi-
cas muito próprias que nos tornam diferentes pelo que, mais uma vez, nos
encontramos atrasados relativamente a outros países à  nossa volta. Como
consequência, as nossas empresas estão em grave perigo de sobrevivência. 

EMPRESÁRIO, COMO SOBREVIVER A ESTE "TSUNAMI"?
O ambiente mudou radicalmente, mas será que nós, os empresários, nos

podemos manter nas mesmas posições, utilizando critérios empresariais se-
melhantes aos que utilizávamos nos tempos de bonança? É evidente que
não! Mas podemos reagir, e são muitas as possibilidades que temos ao nos-
so alcance. Não podemos esquecer que vivemos tempos de crise, rodeados
de graves ameaças, mas também de excitantes oportunidades.

Ninguém tem uma varinha mágica, nem ninguém vai resolver os nossos
graves problemas. Nós, os empresários, somos líderes e temos a responsa-
bilidade de encontrar uma solução razoável. Está a nosso cargo reagir e to-
mar decisões!

Breves

Livro Branco "O processo de impressão nanográfica"
� A Landa publicou recentemente, em espanhol, um livro informativo onde apresenta
informação detalhada sobre o novo processo de impressão conhecido por Nanografia. A
edição explica de que forma esta tecnologia difere das restantes, nomeadamente através da
utilização dos corantes Landa NanoInk e de tintas especiais de base aquosa, com partículas
de nanopigmentos do tamanho de apenas algumas dezenas de nanómetros. Entre os temas
desenvolvidos nesta edição da Landa constam:
� Características e limitações das atuais tecnologias de impressão digital;
� Características únicas que os materiais adquirem quando são reduzidos ao tamanho de
nanopartículas;
� Uma descrição da Landa NanoInk e do processo de impressão com nanografia;
� As características especiais dos pontos impressos com Landa NanoInk;
� Processo de transferência da imagem impressa para qualquer suporte. 

Sistrade Print aposta 
no segmento de embalagem
� A Sistrade esteve presente, pela primeira vez, na Emballage,
uma das maiores feiras europeias no sector da embalagem, que
decorreu de 19 a 22 de novembro de 2012, em Paris, onde se

destacou com a mais recente solução Sistrade Print, que inclui funcionalidades como:
� Desenvolvimento para a área técnica da impressão de caixas de cartolina e cartão, dando
especial destaque ao tratamento da fibra do papel, bem como ao cálculo automático do
plano de imposição, integrado com as normas internacionais ECMA e FEFCO;
� Cálculo de necessidades de materiais e de custos de produção de qualquer tipo de cartão
canelado; 
� Importação e gestão de todos os arquivos de software de CAD  (em formato DXF) do
departamento de projeto diretamente para o sistema de MIS |ERP, no componente de
orçamentação de embalagens;
� Inclusão no módulo de orçamentos de embalagens de uma ferramenta para cálculo do
embalamento dos produtos, efetuando a otimização da embalagem, bem como a paletização
e a carga a efectuar transporte (em contentor, em camião…)

Fujifilm doa 26 mil euros à WaterAid
� A Fujifilm Europe angariou mais de 16 mil euros no segundo trimestre da iniciativa que
está a levar a cabo, durante 12 meses, com o objetivo de apoiar a WaterAid, uma
organização internacional de beneficência dedicada a melhorar o acesso a água limpa,
saneamento e higiene nos países mais pobres do mundo. Com este valor, a empresa
aumentou o valor total geral angariado até agora para €26.757.
Fruto de uma iniciativa que teve início em maio de 2012, a Fujifilm doa uma percentagem
das vendas de cada metro quadrado das suas chapas sem processamento Brillia HD PRO-
T3, vendidas na Europa, África e Médio Oriente, à organização WaterAid. O facto de não ser
necessária água para a produção destas chapas foi um dos motivos que levou a fabricante a
participar nesta campanha de beneficência.

Pixartprinting lança novo serviço
de controlo de arquivos
� Um interface fácil de utilizar, orçamentos intuitivos,
rapidez na confirmação do pedido e prazos de entrega
seguros são algumas das características do serviço de

impressão oferecido pela Pixartprinting. 
A acrescentar a tudo isto, e em conjunto com o atual serviço de controlo automático que
permite a viabilidade dos trabalhos, a empresa oferece agora um novo serviço de controlo de
arquivos. O novo serviço opcional permite que o cliente solicite à equipa técnica da
Pixartprinting o controlo de algumas características que normalmente estão relacionadas
com a preparação dos arquivos: elementos gráficos fora das margens de segurança,
sangrados, orientação da frente e do verso, maquetagem para a preparação de arquivos em
formato PDF de revistas e catálogos (dimensão da lombada, páginas, capas, entre outras) e
o controlo da maquetagem de folhetos dobráveis.

ExpoPRINT
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Grande Tempestade? 
Mais parece um Tsunami!

Ángel Gallego
Sócio diretor da Kepler

Consultores Estratégicos
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impressão digital, permitindo melhor
eficiência na limpeza e menor tempo na
mudança de trabalho. 

Loli Jáñez, do departamento de Investi-
gação e Desenvolvimento da Beca Grafic,
apresentou uma sessão baseada na im-
pressão sem alcóol, desfazendo alguns
mitos que existem à volta deste tipo de im-
pressão. "A impressão sem álcool é viável
para qualquer máquina, independente-
mente da sua idade", afirmou a especialis-
ta, apontando as vantagens que esta traz
para a empresa gráfica e para o ambiente.
Loli Jáñez referiu ainda que este tipo de
impressão é compatível com diversos tipos
de tintas e com qualquer chapa, nomeada-
mente convencional, CTP Térmica ou CTP
Violeta. A conferencista da Beca Grafic
apresentou alguns dos produtos da empre-
sa, nomeadamente a solução da fabrican-
te, a Ipa Free Fount, um aditivo de molha
cuja utilização permite a ausência de álco-
ol isopropílico na impressão.

Helder Martins, diretor da área de Im-
pressão e Embalagem da Sistrade, cen-
trou a sua apresentação na importância do
software de gestão para a revitalização da
empresa gráfica. "Antes de mais, devemos
conhecer os números, saber o que esta-
mos a vender e onde estamos a perder",
afirmou, sublinhando que o software de
gestão permite conhecer de uma forma ex-
pedita os números da empresa, e apontan-
do todas as vantagens que este aporta ao

funcionamento de uma gráfica. 
Helder Martins mostrou ainda exemplos

de como a Realidade Aumentada se pode
tornar numa excelente ferramenta de com-
plemento de orçamentos, através da
exibição em 3D do produto final. 

Por fim, Aurelio Mendiguchía encerrou a
sessão de trabalhos apresentando as últi-
mas inovações técnicas que se destaca-
ram na Drupa de 2012, com exemplos das
novidades e tendências dos vários siste-
mas de impressão, destacando uma das
maiores novidades do mercado, a im-
pressão nanográfica, lançada o ano pas-
sado pela Landa. 

À semelhança da primeira edição, a
terceira Jornada Técnica, que será agen-
dada no próximo ano, vai decorrer na re-
gião do Porto. 

Websites das empresas 

participantes na 2ª Jornada

Instituto Tecnológico e Gráfico Taja-
mar www.itgt.es/

HP www.hp.pt

Muller Martini www.mullermartini.com/pt

Böttcher www.boettcher.de 

Beca Grafic www.becagrafic.com

Sistrade www.sistrade.pt

La Prensa  www.laprensa.com.pt
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Sónia Pinheiro

D
urante o encontro, que reuniu cerca de 70
profissionais da indústria gráfica num hotel
em Lisboa, foram debatidos alguns dos
temas mais atuais e relevantes do sector.

Após a introdução de Fernando Sanz, editor das
edições portuguesa e espanhola da revista "La Pren-
sa", a sessão de trabalho abriu com a apresentação
do diretor técnico do Instituto Tecnológico e Gráfico
Tajamar, de Madrid,  Aurelio Mendiguchia, que des-
tacou os novos desafios colocados aos profissionais
da indústria gráfica. "Temos que avançar, ninguém
vai esperar por nós", alertou o especialista,
sublinhando que as gráficas terão que se libertar do
papel redutor de meros espaços de impressão para
passar a oferecer todo um conjunto de serviços que
respondam às necessidades dos clientes. "Se quise-
rem vencer, vão ter que se colocar ao lado do cliente
para o ajudar a comunicar os seus produtos. Terão
que passar a oferecer serviços completos de comu-
nicação gráfica", sublinhou, apresentando também
algumas das novas tecnologias que estão a ganhar
terreno no mercado, às quais as empresas gráficas
se deverão adaptar, nomeadamente a Realidade Au-
mentada e as lojas virtuais. 

DIGITAL GANHA MERCADO

O encontro continuou com a apresentação de
Santiago Franco, Gestor de conta da HP Indigo
Iberia, que sublinhou a importância da impressão
digital para o crescimento do negócio, referindo que
a impressão digital pode, também, ser uma mais
valia  enquanto complemento ao offset. "Tudo o que
for possível converter em digital, irá ser convertido
em digital. A maneira como comunicamos mudou e
as tecnologias absorvem cada vez mais população",
referiu. Santiago Franco fez um balanço sobre a
importância que a impressão digital tem assumido
na indústria gráfica, correspondendo a 12 por cento
das impressões em 2012, e a 24 por cento do valor
de mercado, no mercado global, segundo o estudo
apresentado, e registando um crescimento superior
à impressão tradicional, de cerca de 2,4 por cento.
Na impressão comercial e promocional, o digital
representa cerca de seis por cento das impressões,
e 20 por cento do valor da impressão. Santiago
Franco apontou as vantagens em aderir ao digital e
apresentou vários exemplos de casos de sucesso
de campanhas personalizadas levadas a cabo por
marcas e empresas internacionais, uma das muitas
possibilidades dos equipamentos de impressão
digital. Também em destaque, estiveram as
múltiplas vantagens da tecnologia HP Indigo.

Miguel Bos, diretor da Muller Martini Ibérica,
também focou a importância do digital no mundo
gráfico, apresentando as soluções da fabricante
neste segmento. "Não temos interesse em comba-

ter o digital, mas sim em encontrar formas de com-
plemento", afirmou, destacando ainda os benefícios
da impressão web to print. Miguel Bos deu  também
a conhecer, através de exemplos de campanhas
publicitárias, as muitas possibilidades da utilização
conjunta de impressão com o mundo digital, nome-
adamente através de códigos QR, realidade au-
mentada e NFC. "Estão a surgir cada vez mais pro-
dutos com maior interatividade entre o papel e os
meios digitais. Há muitas possibilidades nesta área,
que podem contribuir para que o papel tenha
futuro", sublinhou.

MELHORAR A IMPRESSÃO

A quarta conferência do dia coube a Sergio Deike,
CEO da Böttcher Ibérica, que sob o tema "Melhorar
os resultados com os produtos adequados", desta-
cou os produtos que a empresa disponibiliza, focan-
do-se no sector da embalagem, uma vez que este
mantém níveis de crescimento acima da média dos
restantes. Sergio Deike falou ainda da nova geração
de rolos com revestimento disponibilizada pela em-
presa, listando todas as suas vantagens, nomeada-
mente os rolos ProColora e GoldenPearl, estes últi-
mos utilizados pelos produtores de embalagem e para 

2ª Jornada Técnica Luso-Espanhola

Mundo gráfico marcou encontro em Lisboa
Empresários e profissionais da indústria gráfica

reuniram-se em Lisboa para participar na 2ª Jornada Técnica
Luso-Espanhola da revista "La Prensa", que decorreu a 23 de
novembro do ano passado e que já se assumiu como evento

essencial na agenda dos profissionais portugueses. Este ano,
sete conferências abordaram temas tão diversos como a
reinvenção da empresa gráfica, impressão digital, impressão
sem álcool, Realidade Aumentada e software de gestão.

Fernando Sanz

Aurelio Mendiguchía

Santiago Franco

Miguel Bos

Sergio Deike

Loli Jáñez

Helder Martins

"Se quiserem vencer, vão ter que se colocar ao lado do cliente 
para o ajudar a comunicar os seus produtos. 

Terão que passar a oferecer serviços completos 
de comunicação gráfica."



O
Sr. Manuel Ribeiro faz parte da

geração que ingressou nas artes

gráficas desde muito cedo. Co-

mo foi o seu percurso?

MR (Manuel Ribeiro) Comecei a
trabalhar aos 16 anos em serigrafia, numa
gráfica em Lisboa. Cerca de um mês
depois, o impressor de offset despediu-se e
os patrões perguntaram-me se eu queria
trabalhar com a máquina. Eu respondi que
sim, mas que não a sabia por em funciona-
mento… deram-me umas luzes e assim
comecei...

Qual era a máquina?

MR. Era uma Rotaprint. Ainda tenho
comigo a primeira que comprei. Trabalhei
nessa casa até ao serviço militar, em 63
fui para Moçambique, onde estive até 66.
Quando regressei, fui trabalhar para a
secção de reprografia da Standard
Eléctrica, onde fiquei cerca de 14 anos.
Em 1978 pedi demissão, nessa altura já
tinha comprado uma máquina usada,
também Rotaprint, que coloquei num
espaço cedido por um amigo, para onde ia
aos fins de semana e nos tempos livres.
Entretanto a IBM ficou minha cliente (que
se mantém) e a própria Standard Eléctri-
ca, hoje Alcatel, que também continua a
ser minha cliente. Tinha ainda uma
parceria com a Filográfica. Cerca de um
ano  depois, mudei para umas instalações
na zona dos Olivais  Norte, e comprei uma
Rotaprint nova. 

Em tão pouco tempo, o negócio correu

muito bem…

MR. Como fornecedores, o lema desta
casa sempre foi cumprir prazos e fazer o
melhor que sabemos. Para além disso, na
altura as margens eram muito boas, e eu
também trabalhava muito. Entretanto
comprei uma Adast nova e uma guilhotina
e fiquei com um parque simpático. A IBM, a
Standar Eléctrica e mais uns quantos
clientes asseguravam  todo o trabalho.
Cerca de seis anos depois, esse espaço já
não era suficiente e adquiri o atual. Nessa

altura já tinha um sócio, embora a socieda-
de não tenha corrido da melhor forma, e
acabei por comprar a totalidade do
negócio. Entretanto, ao longo da minha
vida, tudo o que ganhámos foi sempre para
investir.

Quando é que começou a comprar

equipamentos mais avançados?
MR. Depois da Adast, comprei uma

Ryobi, a uma cor. Entretanto adquiri uma
máquina de uma cor, usada, à Grafopel, e
acabei por comprar outra igual. Mais tarde
tive uma SORMZ, a duas cores, nova, e
depois acabei por vender tudo, com

exceção da SORMZ, e por comprar uma
Heildelberg Speedmaster 74, a 4 cores.
Era uma boa máquina, só que não tinha
ainda a torre de verniz, e perdíamos muito
tempo nesse processo. Depois comprei a
Speedmaster 52, já com torre de verniz, o
que veio facilitar muito o nosso trabalho.
Entretanto, em 2008, comprei a Speed-
master CD XL75 nova e vendi a 74 à Gra-
fopel. Mas com a 74, já imprimia muito
plástico e com a XL 75 aumentei a        pro-
dução. 

Apostou na diversificação de produtos,

inclusive na impressão em plástico?

MR. Comecei a imprimir plástico,
porque fui desafiado por um cliente que

imprimia em Espanha mas que não estava
satisfeito com os resultados. Trouxe-me o
material, eu experimentei e tudo correu
bem. 

Entretanto, fui ganhando clientes na
área do PVC, vinil, eletrostático e de
outros derivados de plástico. Por essa al-
tura, percebi que tinha que comprar uma
máquina UV. 

Em 2007 fui ver a XL 75 à Ipex, que por
acaso estava a imprimir em plástico, e era
exatamente o que eu precisava. No ano
seguinte já a tinha instalada. Esta máqui-
na imprime em UV e também em conven-
cional, mas a mudança, em termos de

lavagem, acaba por ser morosa e por isso
estou praticamente a imprimir em UV, a
não ser que apareça um trabalho grande
para convencional.

E apesar da crise não está arrependido

do investimento que fez?

MR. Nada arrependido. Comprámos
esta máquina porque não tínhamos
capacidade para imprimir tudo o que nos
pediam, e a ideia era passar a fazer três
turnos.  

Penso que foi um investimento feito na
altura certa, porque mais tarde era capaz
de ter alguma dificuldade em fazê-lo. Por
outro lado, muitos colegas gráficos vêm cá
imprimir.

Que percentagem da produção da MR

vem de outras gráficas? 

NádiaR. É uma percentagem razoável,
cerca de 30 a 40 por cento, em termos de
plástico. Mas também temos uma
percentagem significativa, em papel.

MR. Imprimimos PVC, polipropileno e
vinil, e também PVC mole, com muitas
horas investidas em aprendizagem e
aperfeiçoamento. Estamos a imprimir com
bons resultados e, por isso, somos
recomendados por outras empresas.

Desde novembro/dezembro que esta-
mos com uma encomenda bastante
grande de impressão em PP, para
Espanha, que já foi renovada para
janeiro/fevereiro e com possível continui-
dade para março/abril e final do ano.
Estamos a trabalhar 24 horas por dia.

Estão a trabalhar com três turnos? 

NádiaR. Estamos esporadicamente
com os três turnos. Em novembro e
dezembro trabalhámos quase sempre
com horário completo.

E como é que a Nádia entrou na MR?

NádiaR. Entrei em 2004, o ano da
Drupa. Mas eu e a minha irmã sempre
acompanhámos a vida da empresa.
Vínhamos para cá nas férias, mais tarde,
enquanto  estava na faculdade, também
dava apoio em part-time. Depois de tirar o
curso trabalhei noutras empresas, mas a
dada altura optei por vir para cá definitiva-
mente. E está nos nossos planos que,
mais tarde, a minha irmã também venha.
Atualmente dedico-me à parte financeira,
pagamentos, cobranças e questões
burocráticas, mas acabo por ter que estar
presente em todas as frentes, porque se
um cliente pretender informações sobre
um trabalho, temos que saber responder.
O ano em que entrei, 2004, ainda foi um
ano de muita fartura e facilidade, depois, a
partir daí, a situação começou a ser mais
difícil, mas cá estamos... 

MR. E eu continuo a trabalhar muito…

E o Sr. Manuel Ribeiro pretende liber-

tar-se deste trabalho, ou ainda é cedo?

MR. Há uns 45 anos dizia que queria
comprar um rebanho e guardar ovelhas
(risos). Claro que isso não aconteceu,
embora há uns anos tenha recebido como

MR Artes Gráficas
"Tudo que ganhámos 

foi sempre para investir"

Manuel Ribeiro
No mundo das artes gráficas desde os 16 anos, Manuel Ribeiro
lidera uma empresa que se tem destacado no mercado e que
sobrevive com relativa facilidade a uma crise que já fechou
portas a muitas empresas concorrentes. Localizada no Prior
Velho, em Lisboa, a MR Artes Gráficas aposta na qualidade e

no cumprimento de prazos, uma exigência que Manuel Ribeiro
tem imposto ao longo da sua vida. Em entrevista à La Prensa, o
empresário, acompanhado pela filha, Nádia Ribeiro, revelam
como conseguem manter o negócio estável e promissor, em
tempos difíceis, e mostram-se confiantes no futuro.

Manuel Ribeiro e Nádia Ribeiro

A
La Prensa esteve presente no tradi-
cional encontro promovido pela Hei-
delberg, no final do ano passado, on-

de a fabricante alemã apresentou os pontos
mais relevantes da sua atividade empresa-
rial, tendo destacado o segmento da emba-
lagem, equipamentos de impressão offset
de grande formato, inovação nos produtos
relacionados com impressão, bem como  as
medidas que tem implementado para a
eliminação da pegada ecológica.

Tendo em conta o crescimento do
mercado de embalagem, a Heidelberg mar-
ca presença neste segmento com soluções
high-end para a produção de caixas de
cartão dobrável e produção de alto volume,
oferecendo um fluxo de trabalho completo,
com vantagens ambientais.

As vendas anuais mundiais de embala-
gem vão crescer, aproximadamente, dos
517 mil milhões de euros já registados em
2010, para 630 milhões em 2016 (segundo
os relatórios da Pira de 2012). Por um lado,
este crescimento está a ser impulsionado
pela cada vez maior procura de embala-
gens nos países em desenvolvimento e nos
mercados emergentes, devido ao aumento
do nível de vida e ao crescimento da popu-
lação. Por outro lado, o mercado de emba-
lagem nos países ocidentais industrializa-
dos está a beneficiar de uma maior varieda-
de e de uma crescente concorrência no
ponto de venda.

A embalagem de papel e cartão repre-
senta a maior fatia deste segmento. A pro-
dução mundial de caixas de cartão dobrável
tem vindo a crescer cerca de 2,5 por cento
ao ano, desde 2005, e esta tendência vai
continuar. A Heidelberg oferece por isso
várias soluções para a produção de caixas
dobráveis e apresenta-se como fornecedor
único, com equipamentos, serviços, con-
sumíveis e consultoria nas áreas de pré-im-
pressão, impressão e pós-impressão.

Um dos pilares da oferta da Heidelberg é
precisamente o leque de diferentes mode-
los da Speedmaster XL, que abarcam   des-
de a 145 à 162. Com estes equipamentos, a
fabricante consegue abarcar os grandes
mercados de embalagem, do comercial ao
web-to-print, cujo conceito assenta no facto
de o impressor poder imprimir diferentes
trabalhos de diferentes clientes numa mes-
ma passagem da máquina e, consequente-
mente, sobre o mesmo papel, otimizando
desta forma o processo de impressão. 

Este tipo de equipamento é especial-
mente atrativo para os mercados de publici-
dade e de edição de grande formato, nome-
adamente de outdoors de grande formato,
muppies ou de publicidade no lugar de  ven-
da (PLV). A distribuição do mercado de má-
quinas de grande formato é de cerca de 52
por cento para embalagem, 24 por cento
para o conceito de web-to-print, 12 por
cento de impressão comercial tradicional, 7

por cento de publicidade exterior e 5 por
cento de edição.

Este modelo de máquina permite um
máximo de 150 folhas no arranque, os au-
tomatismos que incorpora minimizam os
tempos de arranque, para conseguir
responder aos mercados já referidos, e
inclui diversas versões que incorporam
secagem de UV, infravermelhos, ar quente,
aplicadores de foil, entre outros.

Em três anos, a Heidelberg conquistou
35 por cento do mercado de máquinas de
grande formato, com crescimento nos
mercados dos Estados Unidos da América
e da China. E quanto ao mercado espanhol,
tal como acontece no italiano, os anteriores
modelos estão a ser substituídos por este
tipo de máquinas. Durante o encontro,
Kilian Renschler, vicepresidente de marke-
ting e de contas globais, e Hans Börncke,
gestor de produto, abordaram, respetiva-
mente os assuntos relacionados com a
embalagem e com a Speedmaster.

INOVANDO NA IMPRESSÃO

Tendo em conta que o mercado da
comunicação impressa há muito que deixou
de se limitar ao papel, a Heidelberg tem pro-
duzido, no seu centro de investigação e de-
senvolvimento, aplicações a pensar na im-
pressão do futuro. Entre estas encontram-
se superfícies que a empresa classifica co-
mo fascinantes, que criam novos efeitos de
acabamento, e superfícies interativas e
inteligentes, para impressão, incluindo 3D e
secagem em superfície e imagem digital.

Entre as novidades relacionadas com
este este tipo de superfícies, que aceitam

novos efeitos de acabamento, encontra-se
a "Cristala", um conceito criativo que cria
superfícies estruturadas com um efeito mui-
to acentuado, efeitos de brilho em função
do ângulo de inclinação e da direção de
visualização.

Na área da impressão funcional, a
empresa desenvolveu os cartões de identi-
ficação interativos, com touchcode, ou uma
aplicação que oferece acesso a conteúdo
específico. Ao contrários dos códigos QR,
com esta tecnologia, não há necessidade
de tirar uma fotografia com um telefone in-
teligente. O touchcode atua como uma cha-
ve de papel que se coloca simplesmente no
ecrã. Outro exemplo de uma superfície inte-
ligente é um elemento de iluminação base-
ado numa película que adota a forma de
"luz impressa". Neste caso, os efeitos de
iluminação baseiam-se em electrolumi-
niscência ou em impresso OLED (diodos
orgânicos emissores de luz). 

O desenvolvimento da impressão indus-
trial em 3D ainda se encontra, no entanto,
em fase inicial. Centra-se em objetos do
dia-a-dia, como móveis, artigos desporti-
vos, jogos, produtos industriais, elementos
arquitetónicos e fachadas inteiras que
podem ser decorados à medida e, por
vezes, com designs reversíveis. 

Oferece ainda possibilidade de secagem
da superfície e de imagem digital, módulos
de secagem UV LED e uma tecnologia
laser de secagem que apenas aquece a
tinta e não o substrato. O maior benefício é
que os tempos de espera entre a impressão
e o acabamento se podem reduzir drastica-
mente.

O compromisso da Heidelberg com o
meio ambiente remonta a 1992 e a primeira
certificação meio-ambiental, a ISO 14001,
foi conquistada em 1996. Desde então, até
agora, nestes vinte anos, a empresa tem
vindo a ampliar as políticas meio-ambien-
tais, culminando há alguns meses com a
apresentação de uma “presença neutra de
CO2” na Drupa. A Heidelberg calcula a
quantidade de gases de efeito estufa gera-
dos durante o fabrico e envio do equipa-
mento, e adquire um certificado meio am-
biental para compensar a quantidade
correspondente de CO2 emitido. O valor
pago é destinado a apoiar um projeto de
proteção do meio ambiente no país africano
do Togo, através da plantação de árvores
correspondentes à quantidade de gases de
efeito estufa CO2 geradas durante o fabrico
de máquina e o seu envio. Estes custos
equivalem aproximadamente a 0,1 por
cento do preço de compra.

LLaa  PPrreennssaa

empresas

6

ExpoPRINT
16, 17 e 18 Outubro 2013

Reserve 

ExpoenvíenExpoenvíen
16, 17 e 18 Outubro 2013

Reserve 

Heidelberg aposta em embalagem e inovação



somos 18 no total, e esta acaba por ser
uma empresa familiar, de gente boa,
empenhada no trabalho.

Mas essa filosofia de grupo de trabalho

também depende da sua postura como

líder e empresário?

MR. Posso dizer que trabalho em
qualquer máquina. Há quem diga que o
gerente e administrador tem que estar no
gabinete a fazer contas e a pensar. Eu
tenho que pensar, mas também tenho que
fazer alguma coisa e estar atento ao
trabalho para confirmar que tudo está
bem. Se for preciso, limpo a máquina, e
eles   fazem exatamente a mesma coisa.
Felizmente tenho quem trate da parte
comercial e financeira. Antigamente, por
vezes, bastava-me ver os trabalhos que
tinha nesse mês para perceber se ia ser
um bom mês de faturação. Hoje isso é
mais complicado. Por vezes trabalha-se
muito e quando vemos pensamos "só
ganhámos isso?".

Já tem mercado em Espanha e Angola.

Pensa procurar outros mercados e apos-

tar na exportação?

MR. Ouve-se muito que é preciso ir à
procura de outros mercados, mas se a
situação  não piorar, mantemos como
está, porque tenho muito gosto nos trabal-
hos que faço  durante o dia. Há muita
gente a fazer bom design, a preparar
trabalhos que encantam imprimir, com
acabamentos complicados, o que me dá
muito gozo. 

Penso que estamos naquela faixa ideal,
porque se fosse uma empresa mais
pequena, não estaria bem equipada, se
fosse maior, não queria estar nessa
posição, porque depois é preciso outro
tipo de trabalho, é preciso imprimir tonela-
das de papel... eu imprimo quilos e está
bom assim. 

E o que pensa sobre a grande questão,

muito em voga, de que a impressão está

em vias de morrer?

MR. Eu penso que não será assim tão
depressa. Vai-se sempre imprimir, não
tenho dúvidas que o digital ainda irá dar
grandes passos, mas isso provavelmente
ainda vai demorar algum tempo. Mas as ti-
ragens vão reduzir, e possivelmente não
haverá lugar para todos. 

NádiaR. As campanhas de publicidade
vão  sempre continuar, bem como os liv-
ros de fotografia que também imprimi-
mos.    Mesmo que deixem de haver jor-
nais e revistas, como alguns que estão a
pensar eliminar a produção em papel, vai
sempre haver produtos para imprimir, co-
mo este livro (Nádia mostra um livro de

capa dura).
MR. Este livro tem quatro cores de

seleção mais 28 pantones metálicos.
Estas produções vão-se sempre fazer. E
para a produção destes trabalhos estou
na gráfica às 7h30 da manhã para assistir
ao primeiro plano e vou para casa às
22h30, quando acaba o segundo turno, e
passa tudo pela minha vista.

Portanto, controla tudo?

MR. É preciso haver esse controlo.
Quero sair daqui, seja às 20 ou 21 horas,
e ir para casa com a certeza de que tudo o
que imprimi está bom, porque se estiver
bom para mim é garantido que estará bom
para o cliente. 

Em Portugal, na sua opinião, a média

da qualidade de impressão é boa?

MR. Sim, há muita gente a imprimir
bem, mas também há muita gente a
imprimir mal. 

Nesta altura o essencial é fazer tudo
bem, controlar, apresentar um bom trabal-
ho e manter os clientes.

E que outros objetivos têm para a

empresa?

MR. Um dos objetivos da minha vida
era ter uma gráfica de raiz, com
instalações desenhadas por mim. Essa

possibilidade  ainda  esteve em cima da
mesa, para fazer com mais dois parceiros,
de outras áreas de atividade que também
precisavam de mudar de instalações. Mas
entretanto, um deles, infelizmente, ence-
rrou a atividade e o outro mudou para ou-
tra área. E, por agora, não vale a pena
pensar nisso. 

Mas equacionam aumentar a dimensão

da gráfica, em termos de produção?

NádiaR. Isso será sempre um objetivo,
mas penso que não queremos ser uma
daquelas empresas que tem mais de 200
empregados. Primeiro, porque se perde
um pouco do espírito familiar que temos, e
isso também não nos trará necessaria-
mente mais alegrias na vida. Queremos,
no entanto, expandir e aumentar a
produção. Dentro de alguns anos, os
corpos podem já não ser suficientes e
teremos que pensar em comprar mais
equipamento. Mas até lá vamos tentar dei-
xar passar esta situação.

MR. Tudo isto é complicado porque
chegamos ao fim do mês e temos que
conseguir pagar aos funcionários, sendo
que o dinheiro é cada vez mais difícil de
chegar. Fazemos um trabalho para
amanhã e recebemos dois, três meses
depois, ou até mais, e outras vezes perde-
se de vista. Agora está na moda pedir in-
solvência. Também há o caso de muitos
clientes que sempre foram bons pagado-
res e que, de repente, estão com dificulda-
des. E nós, a  determinada altura, apesar
de nos conhecermos há muitos anos, te-
mos que saber parar.

NádiaR. Temos que ter o distancia-
mento suficiente para conseguir dizer que
já não  podemos continuar a fazer trabal-
hos... e é complicado. Mas na fase em que
estamos, não conseguimos ser nós a
suportar as dificuldades dos nossos clien-
tes, é impossível.  

MR. As próprias papeleiras também
reduziram os prazos de pagamento, são
geridas em Espanha e consideram-nos,

em Portugal, clientes de risco, por isso te-
mos que ter algum cuidado.  

Como é que encara estes próximos

anos?

MR. Há quem diga que não se vê nada
ao fundo do túnel, mas temos que seguir
em frente, não podemos andar sempre a
lamentar-nos, o que é um hábito muito
nosso. 

O essencial é estar no mercado da mel-
hor maneira, não ter dívidas a fornecedo-
res, porque isso não é bom para a imagem
da empresa nem para a sua posição no
mercado. E há que ter esperança. Ainda
se vai passar um mau bocado, porque
penso que o maior problema é que esta
juventude quer trabalho e não tem, e não
sei quando vai ter…

E a Nádia, como encara o futuro da

MR?

NádiaR.Tenho os receios que
acompanham esta fase, mas penso que
esta crise também vai servir para limpar o
mercado e contribuir para que algumas
subversões deixem de acontecer com
tanta frequência. Havia muita capacidade
instalada em Portugal para o trabalho que
há para fazer. 

E nós, e outras empresas, estamos a
aguentar melhor esta situação graças aos
mercados de Angola e de Espanha, em-
bora em Espanha não tanto porque
também tem muita capacidade instalada.
Mas se as empresas portuguesas não se
estivessem a expandir para África, esta
fase ainda seria mais complicada. 

Em relação ao futuro, o meu maior re-
ceio é que as grandes gráficas, por causa
da diminuição de tiragens e dos novos
formatos, percam o seu mercado próprio e
venham tentar conquistar o nosso. 

MR. Mas não podemos desanimar,
nem baixar os braços, caso contrário será
pior!

www.mr-artesgraficas.pt
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presente de Natal duas ovelhas e um
borrego, que entretanto se reproduzi-
ram… (risos). Já me teria libertado se a
situação estivesse como estava há cerca
de 10 ou 15 anos atrás. Hoje não é
possível, temos que estar atentos e não
podemos recusar trabalhos. Não somos
uma casa grande, mas temos capacidade
de resposta. Também não estamos
vocacionados para as grandes tiragens, o
caso do plástico é uma exceção, fazemos
muitos pequenos trabalhos por dia.Tudo
isto, felizmente, deve-se a clientes que
nos recomendam a outros. Não temos
comerciais, mas a situação não está fácil,
porque as margens são muito “rapadas”.

Nunca esteve numa situação como

agora, com margens tão pequenas?

MR. Não, nunca.

Mas de que forma é que tem es-

tado a sentir esta crise? Como

analisa esta situação?

MR. Muitas gráficas estão a
fechar portas e não vale a pena
estar a referir porque é que
fecham. Quando compro um
equipamento, peso sempre muito
bem se o vou conseguir pagar, e
às vezes só o adquiro quando
estou realmente a precisar dele. E
houve uma altura em a banca
estava acessível, e muitas empre-
sas compraram máquinas que
depois não conseguiram pagar.
Foram feitos grandes investimen-
tos, sem a garantia de que haveria
clientes para tudo isso. Na altura
da Expo, por exemplo, muitas
empresas investiram em máqui-
nas, confiantes que teriam muito
trabalho. No meu caso, tive muito
trabalho nessa altura, sem fazer
qualquer investimento. 

Tem acompanhado, ao longo

dos anos, o mercado e esta é uma

altura difícil, pode-se dizer que é a

mais difícil que já viveu?

MR. Ando neste meio há cerca
de 55 anos. Em 2000 também se
viveram momentos difíceis, mas
depois a situação melhorou, sem
problemas. Nós, apesar de tudo,
nos últimos anos também sentimos a
crise. Tivemos alguns meses, nomeada-
mente de agosto a outubro do ano passa-
do, em que a faturação não foi famosa.
Felizmente, no final do ano começámos a
recuperar.

Há ainda o clássico problema associa-

do ao facto de muitas gráficas reduzirem

os preços para valores demasiado baixos,

minando o mercado. O que pensa sobre

isso?

MR. Não podemos fazer isso. Por
vezes somos confrontados com orçamen-
tos de colegas nossos e percebemos que
só pediram dinheiro para o papel...  E não
podemos ir por aí de maneira nenhuma.

NádiaR. Isso seria o princípio do fim.
Acabámos por ter que baixar um pouco os
preços, mas não podemos ir atrás da
conversa "Há quem faça isto por…". 

MR. Daqui a uns tempos vamos
precisar de comprar novos equipamentos,
porque esta indústria é um desafio
constante. Dentro de 10 anos, esta máqui-
na (XL 75) vai estar mais evoluída, o
desafio será outro, e quando chegar a
altura de investir, temos que ter alguma
segurança para comprar um novo equipa-
mento.

Mas já está a pensar em adquirir novos

equipamentos?

MR. Tenho vários investimentos para
fazer, mas este não é o momento ideal.
Vamos aguardar. Hoje em dia tudo muda
muito rapidamente, pode aparecer um
novo administrador numa empresa, que
quer trabalho para o dia a seguir e que
procura apenas o preço mais barato, e
mesmo que a qualidade do trabalho não

seja a melhor, f ica com o problema
resolvido.

No entanto, e apesar de tudo, não têm

sentido a crise de uma forma significativa?

MR. Felizmente, no geral, estou a
passar ao lado dela. Mas eu faço muito
por isso, e tenho uma equipa espetacular
que é coesa e que está sempre pronta a
trabalhar. Entretanto também já temos
uma percentagem signif icativa de
produção  para Angola.

E como é que aconteceram os

contactos de Angola?

MR. Os contactos apareceram cá, mais
uma vez recomendados por uma
empresa. Quando alguém quer saber
quem está a imprimir bem, plástico ou
papel, dão o meu contacto.

NádiaR. Temos dois grandes clientes

em Angola, mas temos muitos clientes
portugueses que imprimem para lá. Não
só outras gráficas, como também
agências de design, e por isso imprimimos
muitos produtos que depois são enviados
para lá. Normalmente são materiais de
muita qualidade.

Sempre conseguiu angariar bons

clientes, e isso faz toda a diferença...

MR. Por norma, os meus clientes estão
fidelizados. Fazemos questão de os tratar
bem e de lhes dar algum apoio, caso seja
necessário. Por outro lado, quando há um
trabalho de alguma grandeza,
convidamos os responsáveis a assistir ao
arranque da impressão. Isso também nos
garante que quando recebem o trabalho
em casa não têm surpresas. E eu estou
sempre à volta da máquina a controlar
tudo! Para além disso, fazemos questão
de cumprir prazos, o que para mim é um
dos pontos mais importantes. Tenho uma
parceria com outras gráficas em que nos
apoiamos quando necessário, e nunca
telefonei a um cliente a dizer a minha
máquina tem uma avaria e que não posso
entregar o trabalho.Tenho que reunir as
condições para entregar o trabalho no
prazo pedido. 

A MR já entrou no mundo da

impressão digital?

MR. Comprei uma Konica Mi-
nolta no final do ano passado.
Tenos muito trabalho de peque-
nas quantidades. Hoje, por exem-
plo, temos 100 cartões a 4 cores,
o que em offset representa quatro
chapas mais papel, cartolina e
afinação, o que custaria uma for-
tuna, e o digital é uma opção mais
económica que podemos apre-
sentar ao cliente. Não é o supras-
sumo da qualidade, mas resolve
muitas situações. E comprámos
exatamente para isso.

NádiaR. Serve para as peque-
nas tiragens, como complemento.
Podemos, por exemplo, ter um
cliente que pretende imprimir
quatro mil flyers e que nos pede o
orçamento para cartões de visita.
Com os preços do offset,
corríamos o risco de deixar de
fazer os  flyers por causa do
orçamento dos cartões. Com o di-
gital,   conseguimos apresentar a
melhor solução para o cliente.

Em termos da formação

existente neste sector, partilha da

opinião de alguns colegas seus

de que não vai ao encontro das

necessidades do mercado?

MR. Hoje em dia, com as novas
tecnologias, não é muito complicado
trabalhar nesta área. Qualquer rapaz que
mexa num portátil, se tiver algum gosto, é
um impressor de offset. Para a XL 75, por
exemplo, não é preciso usar uma chave
para apertar ou desapertar qualquer peça.
Mas é preciso ter gosto, ser minucioso na
limpeza e na manutenção...Os nossos
funcionários já cá estão há muito tempo,
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de que tudo o que imprimi está bom,
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A
indústria da embalagem está em
crescimento. Segundo a empresa de
investigação de mercado Pira Smit-

hers, as vendas globais de embalagem vão
aumentar nos Estados Unidos da América,
de 517 mil milhões de euros, em 2010, para
630 mil milhões de euros em 2016. Este
crescimento está a ser impulsionado pela
crescente procura de embalagem nos paí-
ses em desenvolvimento e nos mercados
emergentes, e pelo aumento do nível de vi-
da e crescimento da população. Por outro
lado, o sector de embalagem dos países
ocidentais industrializados está a beneficiar
de uma maior         variedade criada pelo au-
mento da concorrência no ponto de venda.

Segundo a Pira, os Estados Unidos    fo-
ram o maior mercado mundial de embala-
gem no ano 2010, com vendas de cerca de
105 milhões de euros, seguidos pela China
com cerca de 61 milhões de euros, preven-
do-se que esta ocupe o primeiro lugar em
2017. A Índia também está em   forte cres-
cimento. Espera-se que seja, em 2017, um
dos dez primeiros fabricantes de embala-
gem e que a procura aumente até 18 mil
milhões de euros nos próximos   cinco anos.

IMPRESSÃO DE EMBALAGEM MANTÉM

CRESCIMENTO

Com um mercado global de cerca de 155

mil milhões de euros, a embalagem de pa-
pel e cartão conta com a maior participação
da indústria da embalagem. Os especialis-
tas da Pira esperam que este segmento
apresente um crescimento,   para 2016, de
cerca de 193 mil milhões de euros.

Um inquérito promovido por esta empre-
sa de pesquisa de mercado revela que a
produção mundial de caixas dobráveis está
a crescer cerca de 2,5 por cento por ano
desde 2005, e que esta tendência se irá
manter. A Ásia representa cerca de 45 por
cento do volume total, enquanto que os res-
tantes 55 por cento se distribuem uniforme-
mente entre os Estados Unidos e a Europa.

A indústria de cartão dobrável da Ale-
manha é a maior da Europa, o que repre-
senta cerca de 25 por cento de todo o mer-
cado europeu, com um volume de  pro-
dução de 860.000 toneladas métricas. A Itá-
lia e o Reino Unido continuam, cada um,
com uma participação de mercado da UE
de aproximadamente 14 por cento, e a
França com cerca de 12 por cento. 

Segundo a Associação Alemã de Fabri-
cantes de cartão dobrável (Fachverband
Faltschachtel-Industrie eV - FFI) a indústria
alcançou um crescimento recorde de 4,5
por cento em 2011, com um valor de pro-
dução de 1,9 mm de euros. 

Doçaria, refeições prontas, alimentos

congelados, tabaco, cosméticos e produtos
farmacêuticos fazem parte dos segmentos
de produtos-chave para a indústria de cai-
xas dobráveis da Alemanha.

Segundo os especialistas, os produtores
europeus de cartão dobrável que    procu-
ram tirar partido da dinâmica de crescimen-
to da Europa do Leste e dos países asiáti-
cos, devem combinar a técnica de gestão
da cadeia de fornecimento com as com-
pras, vendas e estratégias de marketing
centradas na rentabilidade, se pretenderem
acompanhar o ritmo dos acontecimentos no
mercado de embalagem, tais como uma ca-
da vez maior variedade e concorrência no
ponto de venda.

Os fabricantes alemães de embalagem
também deverão demonstrar grande capa-
cidade de inovação para se adaptarem aos
novos perfis de consumo na Alemanha que
resultam, em grande medida, da evolução
demográfica, como o aumento do número
de agregados familiares. O propósito princi-
pal da embalagem é persuadir os clientes a
comprar um produto, e as decisões de com-
pra dos consumidores finais são cada vez
mais influenciadas por aspectos ambien-
tais. Uma embalagem  com qualidade ajuda
a prolongar a vida útil dos alimentos, bem
como a fazer uma melhor utilização dos re-
cursos. Além disso, a embalagem tem mais

funções do que simplesmente proteger o
conteúdo,  nomeadamente ligadas à segu-
rança. 

Segundo um estudo realizado pela asso-
ciação Pro Carton, a embalagem ajuda os
clientes a tomar uma decisão no ponto de
venda, oferece informação sobre a qualida-
de e os processos ecológicos de produção,
anuncia o produto real e cria ainda um vín-
culo com os meios de comunicação online.
O principal desafio para os impressores de
embalagem é influir na  decisão de compra
no ponto de venda,  nomeadamente
através de um design de embalagem cha-
mativo e um acabamento atrativo.

As tendências da tecnologia eletrónica
permitem que se possa integrar a im-
pressão na embalagem com elementos de
luz em forma de LEDs orgânicos (OLEDs,
diodos orgânicos emissores de luz), que po-
deriam ser usados para fins comerciais no
ponto de venda, uma vez que o seu enorme
impacto chamaria a atenção dos clientes. 

Estas novas tecnologias permitem
também abrir novos segmentos de merca-
do, entre os quais a embalagem inteligente.
O propósito da embalagem inteligente é
proporcionar funcionalidades adicionais
que ofereçam um valor acrescentado aos
consumidores, nomeadamente indicadores
de frescura e melhor utilização ou funções 

ExpoPRINT
16, 17 e 18 Outubro 2013Reserve seu espaço

ExpoenvíenExpoenvíen
16, 17 e 18 Outubro 2013

Reserve seu espaço

Perspectivas de crescimento no mercado da embalagem

Fit for future markets.

www.mullermartini.com/pt, Telefone +351219108230

MMServices – a gama global de serviços da Müller Martini
MMStartup 
� Gestão de projectos 
� Instalação, colocação   
 em marcha e transporte
 de máquinas

 
MMRepair
� Serviços de reparação
� Peças sobressalentes

MMRemote
� Assistência telefónica   
 e serviço de reposição 
 de peças
� Servicio remoto

MMUptodate
� Actualizações e 
 ampliações

MMInspect
� Inspecções
� Manutenção preventiva

MMImprove
� Formação
� Acompanhamento 
 de produção

MMSelect
� Acordo de serviços   
 feitos à medida
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HP abre nova fábrica de tinta em Israel
A HP anunciou a abertura de uma nova fábrica de tinta em Kiryat Gat, Israel,

onde irá produzir tinta para a recente geração de impressoras digitais HP Indigo,
anunciadas em maio do ano passado. 

No âmbito do compromisso da HP com a responsabilidade ambiental, a nova fá-
brica é o primeiro edifício industrial em Israel, e a primeira fábrica de produtos HP no
mundo, a cumprir as normas de Leadership in Energy and Environmental Design

(LEED) (Liderança em Energia e Design Ambiental). Foi projetada para atingir uma
alta performance no desenvolvimento sustentável local, economia de água, eficiên-
cia energética, seleção de materiais e qualidade ambiental interna. A certificação
LEED é um dos mais reconhecidos padrões mundiais, atribuído a edifícios
eficientes e rentáveis para os habitantes e para o ambiente.

A Fujif i lm Europa
recebeu encomendas
para dois equipamentos
de impressão digital a
jato de tinta Jet Press
720 no mercado euro-
peu, de duas gráficas, uma austríaca e outra francesa. 

Com estas duas novas instalações, o número total de
unidades vendidas em todo o mundo ascende a 19.

A Jet Press 720 é uma máquina de impressão a jato de
tinta, a quatro cores, com capacidade para produzir

páginas B2 numa úni-
ca passagem, com
uma velocidade de
produção até 2700 fol-
has B2, por hora. As
cabeças de impressão

incorporam a tecnologia SAMBA, permitindo-lhes trabal-
har em resoluções de 1200 dpi x 1200 dpi, com quatro
formatos de ponto. A Jet Press pode ainda imprimir em
papel acetinado standard para offset e em outros tipos de
papel especial. 

Ricoh lança editor de PDF 
A Ricoh lançou o Totalflow DocEnhancer, um plug-in

para o Adobe Acrobat X Pro que vai permitir às empre-
sas de serviços de impressão oferecer a opção de
redesenho de documentos, ou marketing crossmedia (di-
versificado e segmentado em diferentes canais), para
clientes que necessitem de fazer alterações de última
hora nos arquivos PDF. 

O Totalflow DocEnhancer inclui inovações tecnológi-
cas inicialmente desenvolvidas para o InfoPrint Process
Director

A ScreenTruepress JetSX B2 foi instalada numa gráfica
comercial britânica, localizada em Retford, Nottinghamshire.
A gráfica RCS oferece um vasto leque de produtos impres-
sos através do website da empresa, onde apresenta mais de
50 produtos que distribui através de uma rede de revende-
dores, nomeadamente lojas de cópias, gráficas, consumido-
res de produtos impressos e designers. 

Com um espaço de produção com mais de 100 funcioná-
rios, a empresa prevê registar este ano um volume de
negócios de 7,5 milhões de libras. A aquisição da Truepress
JetSX - a primeira máquina a jato de tinta de folhas para ta-
manhos B2 que imprime a cores e nos dois lados - é a mais
recente de uma série de investimentos que a RCS tem vindo
a realizar com vista a consolidar a sua posição como
fornecedor preferencial de produtos impressos personaliza-
dos, de curtas tiragens. 

A cabeça de impressão de alta precisão do equipamento
Truepress JetSX, com um tamanho de gota mínimo de ape-
nas 2 picolitros, pode imprimir a 1440 x 1440 dpi. O tamanho
máximo de folha de 740x530 mm permite-lhe imprimir qual-
quer tipo de produtos, desde folhas A4 standard até calendá-
rios, pastas e capas de livros ou cartazes de tamanho A2/B2. 

Objet lança nova impressora 3D 
A Objet , fabricante de equipamento de

impressão 3D para
criação de protóti-
pos, apresentou a
Objet1000, a
maior impressora
3D até agora
lançada pela em-
presa. Com um formato de pro-
dução de largura 1000 x 800 x 500 mm (39,3 x 31,4 x
19,6 polegadas), a Objet1000 é ideal para os sectores
automóvel, de defesa, aeroespacial, de máquinas
industriais, bens de consumo e eletrodomésticos, e
para  ateliers que necessitem criar protótipos de ta-
manho industrial à escala 1:1. 

A Objet1000 combina uma plataforma de produção
com precisão avançada de impressão 3D, com a quali-
dade dos materiais da Connex. O sistema oferece uma
gama de mais de 100 materiais que permite aos desig-
ners e engenheiros simular plásticos standard ou plás-
ticos de engenharia de grau ABS. 

"Este sistema permite aos nossos clientes, de diver-
sos sectores, criar protótipos de forma rápida e eficaz
de qualquer modelo a uma escala real, de 1:1, desde
peças completas de aviões e automóveis até eletro-
domésticos completos", afirmou David Reis, CEO da
fabricante.

As primeiras entregas da Objet1000 a clientes sele-
cionados vão decorrer a partir do segundo trimestre de
2013 e o equipamento estará disponível a todo o mer-
cado a partir do segundo semestre de 2013.
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Primeira instalação de uma Screen Truepress JetSX de formato B2

Fujifilm vende dois sistemas Jet Press 720 na Europa

A Epson lançou no mercado duas impressoras
de sublimação de tinta com alimentação a rolos: a
SureColor SC-F6000 de 44 polegadas e a Sure-
Color SC-F7000 de 64 polegadas.

Oferecendo resultados até
720x1440 dpi nos principais
papéis de transferência, todos
os seus componentes, nomeada-
mente a tinta, as cabeças de im-
pressão, e acessórios opcionais,
são desenhados e fabricados por
uma única empresa. 

Ambos os modelos imprimem a uma velocidade
de 16 a 57 m2/h, dependendo da aplicação, e in-
cluem um sistema integral de tinta de 1,5 litros de
grande capacidade. Entre as várias vantagens

destes equipamentos, encontra-se o facto de o
cilindro de recolha automática - de série para a
SC-F7000 e opcional para a SureColor SC-F6000
- permitir uma produção ininterrupta.  

A cabeça de impressão
MicroPiezo TFP da   Ep-
son é uma tecnologia já
estabelecida no sector de
sublimação de tinta. 
A juntar a isto, soma-se a

tinta Epson UltraChrome DS,
uma nova tinta de base aquosa especialmente de-
senvolvida, que produz imagens que conferem so-
lidez à luz e à lavagem, em impressão têxtil, bem
como uma alta resistência à abrasão e à transpi-
ração.

Fujifilm amplia a sua gama de
impressoras inkjet UV de grande formato

A Fujifilm adicionou quatro novos modelos à sua gama de impressoras
planas UV Acuity Advance Select. OS novos modelos passam a incluir
quatro, seis ou oito canais de tinta independentes, para dois formatos de
mesa distintos, com possibilidade de atualização.

O modelo Acuity Advance Select HD4004 de quatro cores, apresenta
canais CMYK para as aplicações de impressão que não requeiram tinta
branca ou transparente. O modelo HD4006 de seis cores, inclui seis
canais de tinta independentes, para além de quatro confi-
gurações stan-
dard CMYK.

Os canais cin-
co e seis podem ser
configurados de
duas maneiras dis-
tintas para alcançar maior flexi-
bilidade nas cores. 
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Impressoras de sublimação de tinta 
e de grande formato SureColor SC-F



O
grupo Axel Springer recebeu, em
dezembro do ano passado, numa
das gráficas do grupo, situada em

Hamburgo-Ahrensburg,  jornalistas e espe-
cialistas da indústria, com o objetivo de de-
monstrar como imprimir dados variáveis de
alta qualidade num jornal. Para esse efeito,
a Kodak instalou numa máquina Colorman,
da Manroland, um sistema Prosper S30, à
semelhança do que será feito em mais dois
equipamentos que irão ser instalados numa
outra gráfica do grupo, localizada em Span-
dau, nos arredores de Berlim.

A diferença fundamental entre este siste-
ma e os sistemas anteriores, em termos de
impressão de dados variáveis em rotativas
de jornais, baseia-se na qualidade e veloci-
dade de impressão. Em termos de qualida-
de, permite imprimir códigos QR, publicida-
de e qualquer informação com a mesma
definição e qualidade de um       trabalho re-
alizado em offset.

Até agora a impressão rotativa era consi-
derada  híbrida ao aliar coldset e heatset si-
multaneamente na mesma máquina. No
entanto, com esta instalação, surge uma
nova definição para o conceito de im-
pressão híbrida, que une a impressão    off-
set ao jato de tinta de alta qualidade.  

Anton Hamm, vice-presidente do de-
partamento de Serviços e Printcom da
manroland Web Systems GmbH, seguido
por Marie-Luce Delaune, responsável do
Programa de Marketing de Kodak,e ainda
Rainer Küssel IPS, Sales Support Mana-
ger, falaram sobre este projeto, e sobre as
modificações e desenvolvimentos ne-
cessários para integrar hardware e soft-
ware desde a posição da cabeça de im-
pressão na superstrutura da rotativa, até
ao software do painel de controlo das má-
quinas. O equipamento em exibição fun-

cionou a um máximo de 914 m / min (15
metros por segundo).

Olivier Claude, gerente da área de im-
pressão e vice-presidente de negócios co-
merciais da EAMER Kodak, afirmou que o
Axel Springer foi o primeiro jornal a imple-
mentar a impressão híbrida a esta veloci-
dade. As aplicações possíveis com este
sistema incluem os meios informativos, as
clássicas lotarias (estas mais sofisticadas
com códigos QR) ou a personalização das
campanhas publicitárias,    permitindo mo-
dificar a publicidade sem mudanças de
chapa. Esta nova funcionalidade traz ain-
da facilidades para a criação de marketing

crossmedia e "constrói
pontes entre o mundo online e o offline".

Fundada em 1984, a gráfica de offset de
Hamburg-Ahrensburg conta atualmente
com cerca de 300 funcionários e é uma das
três gráficas de jornais operadas pela  Axel
Springer AG. Nas instalações onde deco-
rreu o evento, encontram-se seis    rotativas
offset de jornais Colorman, com um total de
144 unidades de impressão, que imprimem
60.000 toneladas de papel por ano, num to-
tal de 280 milhões de suplementos, e são
impressos títulos como  "Hamburger
Abendblatt", "Bild", "Bild am Sonntag", "Die
Welt", "Welt Kompakt" e "Welt am Sonn-
tag".  Em média, cerca de 70 por cento da
capacidade da impressora é ocupada com
produtos próprios e o       restante com con-
tratos externos.  
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Gerir dados com Connex.Info 
Connex.Info é um módulo do   sistema de gestão de dados e     processos do pa-

cote Müller Martini Connex, em sistema de just in time. Os dados recolhidos podem
ser utilizados para avaliações técnicas de produção ou para avaliações financeiras ou
de cálculos de custos e de margens, através de um sistema de gestão de informação
(MIS Management Information System).

O Connex.Info substitui o módulo StatisticModule da gama MPC e é o primeiro pas-
so para a fusão do MPC, o atual sistema de comando para salas de expedição de jor-
nais, com o Connex, o sistema de gestão de dados e  processos da Müller Martini.
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Axel Springer apresenta novo
conceito de impressão híbrida

O módulo de injeção Prosper, considerado o ei-
xo da tecnologia Stream, consiste numa chapa de
silício composta por 2.496 orifícios rodeados por
aquecedores que aquecem brevemente a tinta
ejetada, fazendo com que a tensão de superfície
varie, criando gotas a 400kHZ. Dependendo da
duração do impulso dos aquecedores, criam-se
gotas com tamanhos diferentes (3,2 e 11 ou 9pl). 

Este sistema permite um maior controlo de resolução, maior produtividade e maior
resolução final. Esta tecnologia, que pressupõe qualidade offset, utiliza tintas com ba-
se de água pigmentadas ou com corantes, tintas pretas, cores monocromáticas ou em
quadricromia, permite ainda o fabrico de cores personalizadas a pedido, e ainda a pro-
dução de imagem cosida, unindo até 4 cabeças. Dispõe de quatro modelos de
cabeças de impressão Kodak Prosper, pelo que a sua escolha dependerá do local on-
de pretenda ser aplicada, podendo ser numa rotativa, numa mesa de impressão, ou
numa linha de acabamento.

As cabeças Kodak Prosper apresentam uma dimensão regular de 10 cm e meio com
4, 16 polegadas, os modelos S5 e S10 contam com uma resolução de 600 x 600 e
capacidade de impressão entre 150 até 300 m/min. Os modelos S20 e S30 possibilitam
maiores velocidades, embora com isso se reduza uma percentagem da resolução. 

O local onde se devem instalar as cabeças de impressão e a função varia de
modelo para modelo. O S5 está orientado para o um sistema de folha, o S10 é
direcionado para pequenas rotativas de 52 cm onde se pode imprimir até 300 m/min.
Os S20 e S30 são ideais para ambientes de edição e imprensa, entre outros.

Módulo de injeção Prosper

eletrónicas interativas. Nos desenvolvimen-
tos futuros, a tecnologia de seguimento e
rastreio não se limitará à     carne fresca e
aos sectores farmacêuticos e o rastreio do
produto ao longo da cadeia de fornecimento
irá tornar-se numa tendência permanente. 

O MERCADO DE EMBALAGEM DO FUTURO

A otimização do processo completo de
produção do cartão dobrável continuará a
ser o enfoque principal da indústria do    fu-
turo. O comportamento de compra mais di-
ferenciada por parte dos consumidores
será traduzido numa maior variedade de re-
quisitos de embalagem. Alguns segmentos,
em particular, serão especializados num
grau ainda maior do que já são atualmente
e irão exigir soluções igualmente específi-
cas por parte dos fabricantes.

Por outro lado, a tendência já não se   re-
sume a tiragens mais curtas. É imprescindí-
vel a utilização de uma tiragem ótima para
cada fase do trabalho, com vista a assegu-
rar uma produção mais eficiente e rentável
que satisfaça a crescente procura das mar-
cas por conceitos de produção ECR (Res-
posta Eficiente ao Consumidor) e JIT (Just-
in-Time). Será, portanto, necessário, num
futuro próximo, uma maior automatização
da qualidade e eficiência no controlo de pro-
cessos, algo que apenas será possível me-
diante a integração da tecnologia adequada
entre equipamentos e fluxos de trabalho.
Consequentemente, os fabricantes de em-
balagem     deverão ser capazes de desen-
volver os conceitos ECR e JIT e melhorar a
eficiência através de processos com meno-
res desperdícios. De uma perspectiva pura-
mente ambiental, os fabricantes de embala-
gem no futuro também deverão ter que en-
frentar o desafio de desenvolver e     produ-
zir embalagens mais leves e finas que utili-
zem ainda menos materiais

Impressão de embalagem 
Tendo em conta o crescente interesse

em impressão    offset rotativa na indús-
tria da embalagem, a Muller Martini mos-
trou as vantagens da impressão de em-
balagem, durante um seminário, que de-
correu entre 20 e 21 de novembro no
Centro de Formação em Artes Gráficas
localizado em Maulburg. Os conferencis-
tas apresentaram, a mais de 100 visitan-
tes, as diversas vantagens competitivas
destesegmento, desde a produção com
as atuais tecnologias de tinta de cura por
radiação, até à tecnologia das máquinas
de impressão VSOP e Alprinta. Durante
o evento, decorreram ainda demons-
trações de trabalhos de impressão de
embalagem sobre suportes de PE (polie-
tileno), OPP (polipropileno orientado) e
PET (poliéster).
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Água em
movimento
no calendário
do grupo
Lecta

Os sacos de papel
tornam as

compras mais
sustentáveis

Estima-se que nos feriados do ano passado, em Espanha, a
utilização de sacos de papel nas compras aumentou cerca de
12 por cento, tanto para presentes como para produtos
alimentícios, apesar da queda do consumo. Este aumento
deveu-se não só ao cada vez maior compromisso do comércio
com a sustentabilidade ambiental, como também à preferência
dos consumidores por sacos ecológicos, nomeadamente sacos
de papel, uma vez que são naturais, renováveis, recicláveis e
biodegradáveis. 

Contribuição dos sacos de papel para compras mais
sustentáveis:

1. Os sacos de papel - naturais, renováveis, recicláveis e
biodegradáveis - são uma opção sustentável;

2. Pode reutilizar os sacos de papel sem receio: têm uma
grande resistência e por norma suportam até 12 quilos;

3. Recicle o saco, reutilizando-o por último para transportar
os jornais e revistas para o contentor azul;

4. Contribua com sacos de papel para a luta contra as mu-
danças climatéricas. Por exemplo, 2.050 milhões de sacos de
papel, com asa e sem asa, contribuem para a luta contra as
alterações climatéricas ao armazenar cerca de 78.000 tonela-
das de CO2. Uma poupança equivalente às emissões anuais de
aquecimento e água quente de 48.000 habitações;

5. Reciclamos cerca de 74 por cento dos sacos que usamos,
que, além disso, são renováveis e biodegradáveis. Os sacos de
papel podem ser reciclados até oito vezes; 

6. Se um saco de papel não entrar no circuito de reciclagem,
biodegrada-se num período entre dois a cinco meses; 

7. O saco de papel é produzido a partir de madeira, uma
matéria-prima natural e renovável. A madeira que se utiliza
para produzir sacos de papel é plantada e cultivada em espaços
próprios que se estão continuamente a plantar e regenerar.
Estas plantações de madeira para papel absorvem CO2, contri-
buindo desta forma para o controlo do aquecimento global. O
carbono armazenado nas plantações permanece nos produtos
papeleiros, nomeadamente nos sacos de papel. Através da
reciclagem dos sacos, o prazo de armazenamento alarga-se. 

8. A produção de sacos de papel apresenta uma pegada ne-
gativa de carbono (segundo um estudo realizado pela IVL Swe-
dish Environment Research Institute para a Billerud AB).

Algro Design
vence prémios

A decisão da Gräfe Druck de imprimir

com Sappi Algro recebeu um duplo reconhe-

cimento na indústria. O cartaz "The Beauti-

ful" (A Bela), que combina a tecnologia de

estampagem a quente com arte fotográfica,

foi galardoado pelo Deutscher Drucker

PrintStars 2012, enquanto que a utilização

de diversas técnicas de acabamento, pela

empresa suíça Gietz,ganhou o prémio de

Melhor Acabamento do Ano, dos prémios or-

ganizados pela Druck Druck & Medien. 

O cartaz "The Beautiful" foi impresso com

papel Algro Design e o folheto da Gietz foi

impresso em offset de bobina.

Arjowiggins
Graphic vence

prémio ambiental
A Arjowiggins Graphic recebeu dois prémios

WWF Environmental Paper Awards 2012. Os
prémios reconhecem a Arjowiggins Graphic pela
transparência na apresentação ao público de
informação sobre a pegada ecológica dos seus
papéis. A fabricante tem todos os seus papéis
listados na ferramenta global WWF benchmark,
"Check Your Papers". A empresa recebeu ainda
o segundo prémio pela "excelência" da perfor-
mance ambiental, tendo pontuado cerca de 90
por cento no sistema de eco-classificação da
WWW. Os WWF Environmental Paper Awards

2012 dão créditos aos fabricantes e fornecedo-
res que colocam as suas marcas no “ your Pa-
per”, utilizando o método de eco-avaliação que
mede a pegada ecológica dos papéis. A melhor
performance da Arjowiggins Graphic pertence
ao Cyclus, papel reciclado a 100 por cento, que
pontuou 98 de 100 por cento, tornando-se assim
o papel reciclado com melhor classificação. 

No seguimento da coleção baseada nos quatro elementos da natureza, Terra, Ar, Água e Fogo,
iniciada em 2012 com o elemento terra, para o calendário de 2013 a Lecta propõe uma visão artística    ba-
seada no elemento Água, associado à ilusão de movimento.

O Calendário "Água 2013" apresenta, assim, imagens dinâmicas de água, num trabalho dos fotógrafos
do estúdio nova-iorquino Biwa Studio, especializados na captura de líquidos, com bolhas, ondulações e
salpicos. O CreatorStar e o GardaGloss Art foram os papéis seleccionados para este projeto.
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Marcas
procuram
embalagens
com materiais
renováveis

Tendo em conta a crescente procura de embalagens produzidas com materiais

renováveis, a Stora Enso Speciality Papers aumentou o leque de gramagens da

gama Mediaset, para 80, 90 e 100 gm.

Especialmente desenvolvido para conversão em sistemas com alta velocidade,

o papel é otimizado para a produção de embalagens, nomeadamente para

confeitaria e rotulagem de latas e boiões.

Especialmente adequada para a produção de embalagens de alimentos, a

Mediaset é produzida na fábrica Stora Enso papel Uetersen (na Alemanha) a

partir de fibras virgens.

Campanha "Não admira 
que ame o papel"

"No Wonder You Love Paper", a nova

campanha criada pela "Two Sides", uma

organização apoiada por empresas e

associações pertencentes à cadeia de

valor da comunicação gráfica, tem como

objectivo sensibilizar o público para a

sustentabilidade da indústria, divulgando

informações precisas e comprovadas que

desfaçam falsos mitos sobre o papel. De-

fendendo que é necessária uma comuni-

cação séria e rigorosa sobre a função do

papel na sociedade, como suporte de co-

municação natural, renovável e reciclável, a

Lecta apoia esta iniciativa, considerando-a

necessária para melhorar o conhecimento

sobre a realidade ambiental do papel, e

incentivar o seu consumo responsável.

Pessoas
Gerold Linzbach  
Diretor Geral da Heidelberg

Gerold Linzbach é o novo CEO da

Heidelberg, em substituição de Bernhard

Schreier que entregou a presidência após

37 anos na Heidelberg, os últimos 13 dos

quais como CEO. 

Licenciado em Química e doutorado em

engenharia química, o novo presidente ini-

ciou a sua carreira profissional em Frank-

furt como responsável de um grupo de in-

vestigação no Instituto DECHEMA. Em

1988 juntou-se à McKinsey, em 1991 tor-

nou-se membro do planeamento corporati-

vo da Hoechst AG. Quatro anos mais tarde,

assumiu o cargo de CEO da empresa Tre-

vira Gmbh e seguiu um percurso com pas-

sagem pela fundação Aventis, pela Chemi-

cals Celanese, nos Estados Unidos, INVIS-

TA, Symrise AG, em Holzmionder, Aleman-

ha, e pela D+S Europa.

Claus Bolza-Schünemann 
Presidente da Drupa

Claus Bolza-Schünemann, Presidente

de Koenig & Bauer AG, foi designado por

unanimidade presidente da drupa 2016.

Após decisão do comité, a Drupa vai man-

ter o ciclo de quatro anos, mas a duração

do certame vai ser   reduzida a 11 dias, es-

tando agendada para decorrer de 31 de

maio a 10 de junho de 2016. 

Brian Filler assume presidência da Screen Europe

A Dainippon Screen anunciou a nome-

ação de Brian Filler como presidente da

Screen Europe. 

Um dos principais objetivos de Brian Fi-

ller passa por liderar a futura expansão da

fabricante japonesa no continente europeu.

Brian Filler juntou-se à Screen em 1981 na

área de vendas, tendo assumido o cargo

de diretor executivo da Screen UK em

2000, e de vice-presidente da Screen Euro-

pe em 2010. 






