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Especial Jornada Técnica

Editorial Descobrir oportunidades

O mercado gráfico nacional, cada vez mais predador, vem 
comprometendo de forma quase irreversível o crescimento 
das suas empresas. Praticar preços sob a linha d´água e 
vender horas de máquina de borla não é negócio e pode ser 
fatal no curto prazo. 

Nos tempos difíceis que o país atravessa, alguns pressu-
postos que norteavam a vida de muitas empresas foram 
por água abaixo. Chegadas a uma situação extrema de po-
breza económica, sem qualquer hipótese de sobrevivência, 
a solução lógica foi mesmo fechar a porta. Exemplos mais 
recentes: Peres/Soctip, Mirandela, Madeira & Madeira, Gar, 
Marca, etc.

O meu grande prazer seria ver o sector gráfico crescendo 
com o peso que ele realmente ainda tem e que as empresas, 
com metas bem definidas e objectivos comuns, pudessem 
alcançar eficiência económica, que as defendesse do pre-
sente e do futuro; ver que todos em conjunto podiam co-
laborar, conceituando-o com uma imagem respeitada e 
reconhecida a nível internacional. 

Se, num passado longínquo, o sector gráfico nacional ainda 
dependia de numerosos factores para competir em pé de 
igualdade com a concorrência externa, nas últimas duas 
décadas investimentos constantes em tecnologia de ponta, 
aumento de produtividade e ampliação de áreas industriais, 
colocaram muitas gráficas portuguesas a nível comparável 
com as melhores do mundo inteiro.
Hoje, a indústria gráfica nacional tem qualidade igual, 
prazos de entrega e preço equivalente a qualquer gráfica 
estrangeira. Mesmo gráficas de menor dimensão atingiram 
níveis de qualidade e competitividade iguais aos de em-
presas com maiores recursos e tamanho.

Ainda que pequena, a nossa indústria gráfica representa 
um potencial inegável, com qualidade para tentar a sua 
presença em mercados onde poucos até agora se aventu-
raram com sucesso. 
É paradoxal que um sector tão importante para a nossa 
economia, que durante décadas batalhou por condições de 
renovação tecnológica e alto padrão de qualidade, com ca-
pacidade industrial de classe mundial, se remeta a actuar 
quase exclusivamente no mercado doméstico, onde a oferta 
é maior do que a procura, quando pode tornar o seu negócio 
mais abrangente, criando uma estratégia internacional.

Augusto Monteiro
Presidente do Conselho de Administração
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Especial Jornada Técnica

Tecnologia e aplicações 
em Verniz Água 

Um total de 100 participantes, entre  
técnicos e empresários, seguiram o atrac-
tivo programa subordinado ao tema “Tecno-
logias e aplicações em Verniz Água Offset”, 
que realizámos no passado dia 25 de  
Outubro, nas nossas instalações em  
Abrunheira-Sintra. 
Os participantes, profissionais da área de 
produção e empresários, procediam de em-
presas gráficas do norte, centro e sul do 
País, interessados numa iniciativa muito 
celebrada por todos, que abre uma nova 
perspectiva ao conhecimento e à formação 
dentro da indústria gráfica do futuro.

A jornada teve um painel de especialistas 
que durante a manhã dissertou sobre apli-
cações de verniz, aplicações especiais de 
verniz, manutenção da torre de verniz, 
utilização e manutenção dos rolos Anilox, 
idem dedicado à flexografia, IPA 0%, etc. 
Durante a tarde, seguiram-se exemplos prá-
ticos de aplicação de verniz numa máquina  
Heidelberg Speedmaster CD 74-5+LX2 
(corpo de verniz e saída alongada) com 
chapas produzidas num CtP Heidelberg 
Suprasetter A 75. 

Dentro da jornada, o painel de especia-
listas, focou os aspectos mais destacáveis 
das aplicações de verniz, cujo impacto 
emocional no produto acabado põe de ma-
nifesto a sua importância como veículo va-
lorizador dos trabalhos gráficos.

“Ver para crer! O objectivo principal foi 

demonstrar na prática as vantagens de 

utilização da gama de vernizes e produtos 

Saphira, e a possibilidade de captarem 

melhores oportunidades de negócio, 

produzindo produtos atractivos.”

NuNo MoNTEIro, rESPONSÁVEL DO DEPArTAMENTO 

DE CONSUMíVEIS

4
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jornada técnica

"Foi uma 
jornada com 
evolução, focada 
na rentabilidade 
sem esquecer 
o ecossistema 
dada por uma 
dinâmica e 
acolhedora 
equipa."
ASTroGrAFE

"A grande aposta da Grafopel nos produtos Saphira 
foi conseguida, pois são de excelente qualidade. Após 
experimentar algumas marcas de PH, os resultados não 
foram os esperados. Confesso que, foi com algum receio 
que experimentei os produtos Saphira, contudo fiquei 
surpreendido pela positiva com os resultados, especialmente 
com a redução do álcool. Na minha opinião, considero um 
produto muito bom".
SoArTES 

"A Jornada Técnica da Grafopel foi um evento extremamente 
bem organizado, assim como interessante e útil para qualquer 
profissional da área gráfica. Oportunidade para ouvir os 
testemunhos dos profissionais envolvidos no desenvolvimento dos 
produtos, perceber de uma forma bem ilustrada e compreensivel 
quais as vantagens que se podem retirar da sua utilização e 
aprender algumas metodologias de uso, bem como obter diversas 
amostras demonstrativas. Excelente evento!" 
GrAPhICSlEADEr 
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jornada técnica - verniz e consumíveis
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um mundo de oportunidades

Cerca de 90% dos produtos apresentados para venda são 
embalados. Por isso, o sector de envase e embalagem 
é um dos maiores ramos industriais do mundo. Mais de 
100.000 empresas, que empregam mais de 5 milhões de  
pessoas, alcançam uma facturação anual global à volta de 
500.000 milhões de euros.
Um mercado que é um mundo de oportunidades para o 
sector gráfico na área da embalagem, assegurando futuro e 
crescimento dos meios impressos. 
Na qualidade de pioneira na tecnologia de impressão, a  
Heidelberg está preparada para equipar os clientes da in-
dústria gráfica a fazer frente a este mercado, como principal 
fornecedor de consumíveis de confiança, cuidadosamente 
selecccionados para uma total compatibilidade com os seus 
sistemas de produção.

Actualmente, sem dúvida, criar e reproduzir graficamente 
uma embalagem resulta incomparavelmente mais difícil do 
que há quatro décadas atrás. Hoje em dia, a embalagem 
converteu-se, em muitos casos, na única possibilidade de 
conferir ao produto um carácter inconfundível. 
Na opinião dos especialistas, a aplicação de diferentes tipos 
de vernizes brindam possibilidades técnicas inesgotáveis no 
mercado da impressão, muito especialmente nas áreas da 
embalagem e da rotulagem.
Brilho, cintilação, originalidade é o que os especialistas de 
marketing exigem de um trabalho impresso, seja ele uma 
caixa, um rótulo ou um simples produto comercial, que 
chame a atenção e provoque estímulos de compra.

Para que você se converta num protagonista deste mercado, 
a Heidelberg põe à sua disposição equipamentos e consu-
míveis especiais aptos para as indústrias farmacêuticas e 
alimentares. E facilita-lhe a produção em série das mais ori-
ginais e luxuosas embalagens.

“Os produtos impressos na 
máquina Heidelberg Speedmaster 
CD 74-5+LX2 mostraram a 
potencialidade da torre de verniz, 
quer ao nível de aplicações 
possíveis, quer da produtividade.
O mais importante, hoje, é 
conseguir produtos impressos 
enobrecidos de efeitos especiais 
através de envernizamentos, 
estampados e relevos, que 
possam vender-se em condições 
muito competitivas.”
NuNo MoNTEIro

os sentidos também compram!
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Esta fantástica imagem mostra uma arquitectura de rara beleza e modernidade. Dá a ideia que o seu autor se terá inspirado  
na configuração dos rolos de impressão de uma máquina offset para dar forma e substância ao seu projecto arquitectónico.  

Druckwalzen
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A importância do verniz 

Há uns anos atrás o verniz era visto como um luxo na 
impressão, que poucas gráficas poderiam oferecer 
aos seus clientes. 
Este luxo deixou de ser exclusivo de alguns e passou 
a ser uma prática quase comum às gráfica comer-
ciais, de embalagem e rotulagem.
Hoje em dia, o verniz tornou-se uma mais valia para 
as gráficas nos processos produtivos. 
O rápido fluxo entre a impressão e o acabamento é 
fundamental, e o verniz o “player” mais importante 
nesse capítulo. 
rapidez e um acabamento perfeito é o que os 
clientes exigem. 
Não só o processo do fluxo de trabalho  torna o verniz 
numa potência, mas a sua utilização em trabalhos 
refinados, de efeitos especiais e de protecção, ajuda 
a melhorar o perfil competitivo de cada produto.

Certificações

Nos últimos anos os fabricantes de verniz têm vindo 
a desenvolver novas tecnologias nos vernizes, sendo 
algumas delas inovadoras para o processo de emba-
lagens alimentares, caixas de luxo e indústria far-
macêutica. 
No caso das embalagens alimentares e da indús-
tria farmacêutica, a possibilidade de imprimir com 
vernizes certificados, seguros e, em alguns casos, 
agindo como barreira contra a gordura alimentar, 
permite que estas empresas possam embalar os 
seus produtos dentro das normas estabelecidas, 
quer pela legislação, quer pela exigência do cliente 
final.
No caso das caixas de luxo, o processo de verniz 
UV veio ajudar a criar mais possibilidade de efeitos 
especiais para tornar o produto mais apelativo aos 
olhos do consumidor.

verniz
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Verniz offset

Foi o verniz mais usado antes do aparecimento das torres 
de verniz. Tem o mesmo comportamento das tintas offset, 
tendo como componentes os óleos vegetais,  óleos minerais, 
resinas duras e diversos aditivos.
A sua secagem é através da oxidação. Pode ser mais rápida ou 
mais lenta em função da absorção do oxigénio existente no 
ar, por parte dos ácidos grossos não saturados, que servem 
de catalisadores dos secantes. 
Neste processo a utilização dos infravermelhos é importante.

Vantagens:
• Bom efeito mate/brilho
•  Excelente para o efeito “drip-off” (a reserva é feita numa 

chapa offset)
• relativamente insensíveis à humidade

Inconvenientes:
• A secagem é relativamente lenta
• Necessita de pó anti-repinte
• Amarelece

Verniz u.V.

O verniz U.V. tem vindo, nos últimos anos, a ter um papel 
preponderante nos trabalho de maior criatividade e na em-
balagem de luxo.
O verniz é composto por diversos acrilatos altamente reac-
tivos, de foto iniciadores, de aditivos e diluentes reativos.
Este verniz requer secagem através de lâmpadas ultravioleta.  
A sua secagem é feita através da reacção entre os foto inicia-
dores e a radiação da lâmpada ultravioleta, fazendo com que 
a película do verniz endureça.

Vantagens:
• Altos brilhos
• Extra mates
• Secagem imediata
• Eliminação do pó
• Efeito “drip-off” tanto U.V. como híbrido
• Impressão em papel, cartolina, plásticos e metálicos
• Possível fazer vários efeitos especiais

Inconvenientes:
• Produtos não recicláveis
•  A radiação ultravioleta tem de ser eficaz, pois o verniz não 

evapora
•  No sistema convencional e UV em linha é necessário um 

primário de proteção
•  Necessário ter condições de trabalho seguras para a utili-

zação deste processo

diferentes tipos de verniz

“Nos supermercados de 
qualidade podemos observar 
a variedade de embalagens 
atractivas, decoradas parcial 
ou totalmente com estampados 
metálicos, recobrimentos 
brilhantes e vernizes. Mas 
não só os efeitos ópticos 
contam; também estão na 
moda os vernizes aromáticos. 
As características olfactivas, 
a qualidade do produto e a 
resistência à abrasão são 
outras vantagens do verniz, 
que pode ser brilhante ou 
mate, segundo o motivo da 
impressão.”
NuNo MoNTEIro

Verniz Água / Dispersão: 

Seca por evaporação, sendo importante a parametri-
zação correcta do ar quente e do volume de ar. A se-
cagem por infravermelhos não é tão importante, pois 
deixa de haver a intenção de “curar” a tinta, mas sim 
de evaporar a película de água do verniz para que os 
sólidos da pigmentação, sejam eles brilho ou mate, 
façam o efeito desejado.

Vantagens:
• Diversos tipos de pigmentação de vernizes
• Secagem rápida
• Baixo ou nenhum consumo de pó anti-repinte
• Proteção contra riscos e marcas
• Sem cheiro
• Não utiliza dissolventes
• Não amarelece

Inconvenientes:
•  Para as reservas convém usar chapas próprias para 

a torre de verniz
•  Lavar o circuito de verniz com regularidade para 

evitar que este seque na tubagem
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Em todos os produtos Saphira - pré-impressão, impressão ou acabamento - encontrará experiência, know-how e a paixão 
da Heidelberg. Cada produto é testado exaustivamente antes de ser incluído no portfólio Saphira. Assim, garantimos que 
os produtos Saphira são sempre a opção ideal para as necessidades da sua gráfica, tornando-se o complemento ideal para 
a sua produção.
Como entendemos que o sucesso contínuo depende da criação de relações duradouras, criamos uma estrutura capaz de 
dar resposta a todas as suas solicitações.

Consumíveis Saphira:

• Perfeitamente adaptados para o seu sistema de produção
• Versatilidade que cobre todas as suas necessidades
• Produção estável e máxima qualidade
• "Saphira Performance Kits" - pacotes desenvolvidos para tecnologias e aplicações específicas da Heidelberg
• Excelente custo benefício

tudo num só sítio!
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CAuChúS E ChAPAS PArA A TorrE DE VErNIZ 

Cauchús 

A maior parte dos clientes utilizam na torre de verniz os mesmos cauchús que utilizam nos corpos de impressão.
Esta é a forma mais económica, mas não a mais eficaz e a mais produtiva.
Os cauchús têm a tendência de acumular mais tinta e a não transferir de uma forma eficaz o verniz. Para esse efeito existem 
cauchús próprios para a torre de verniz, que são desenhados para fazer precisamente o efeito contrário aos cauchús para os 
corpos de impressão. Estes conseguem ter a capacidade de transferir melhor o verniz e ter uma menor receptividade às tintas 
já impressas no papel.
Os clientes de embalagem conseguem fazer reservas de verniz, utilizadas no corte-e-vinco, descascando-as de forma mais 
simples e com menos erros no corte.

Chapas para torres de verniz

Chapas polímeras de recorte

São uma alternativa aos cauchús. Estas chapas são mais eficazes na transferência do verniz com a vantagem de serem fáceis 
de recortar e apropriadas para o sistema CAD, e fazerem o recorte para as reservas com corte-e-vinco. Estas chapas tornam 
também o descasque mais fácil.
Devido a não haver qualquer tipo de tela, o corte é muito mais refinado que o dos cauchús, podendo inclusive fazer recorte 
de letras.
Neste caso muda-se a chapa para diferentes formatos de papel, sendo o alceamento sempre o mesmo.

Chapas fotopolímeras

Estas chapas são recomendadas para trabalhos muito específicos e de grande detalhe. Permitem obter uma alta definição nos 
cantos das imagens, estabilidade na transferência e uma baixa tendência na acumulação de tinta.
Estas chapas são muito utilizadas para a elaboração de trabalhos com verniz ouro e prata. Normalmente, são fabricadas já 
com o desenho e recorte enviados pelos clientes para os fabricantes ou para empresas especializadas neste processo.
Neste caso muda-se a chapa para diferentes formatos de papel, sendo o alceamento sempre o mesmo.
 
Sistemas de transferência de verniz 

Sistema de dois rolos

Este é o sistema mais utilizado a nível mundial pelos clientes.
É um sistema de elevada flexibilidade na dosificação do verniz.
O volume de verniz é dado através da abertura da distância entre os dois rolos e da velocidade dos mesmos.
Isto permite obter um volume de verniz que pode ir entre os 8-10g/m2, bastante importante nos vernizes brilho e alto brilho 
e a um volume mínimo de 3g/m2, importante no verniz mate.
É possível, através da consola do controlo da máquina, caracterizar curvas de verniz para prevenir o impressor se existe ou 
não inconsistência na transferência de verniz.

Sistema de rolo anilox / raclete

O sistema de rolo anilox ou de raclete é muito importante para determinados vernizes, como por exemplo, verniz “blister”, 
verniz barreira ou vernizes bastante pigmentados, como o ouro ou prata ou mesmo o verniz branco opaco.
A aplicação do verniz é completamente independe da velocidade do rolo, pois cada rolo anilox tem volume definido nas cé-
lulas. Para aumentar ou diminuir o volume de verniz é necessário substituir o rolo. Este processo demora entre 10-15 minutos.
Os volumes são medidos por cm3/m2 no termo de transferência e por m3/cm2 na aplicação de verniz em húmido.
Os rolos anilox variam entre 7cm3/m2 a 25cm3/m2, sendo os de volume mais baixo para verniz mate e os de maior volume 
para verniz brilho, alto brilho, “blister”, barreira e vernizes de aplicações especiais.
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A VErDADEIrA CArA DA MANuTENÇÃo

“Quando você escolhe a Grafopel na compra de 
equipamentos, leva muitos mais do que um padrão 
de qualidade garantida. Você assegura todo um 
suporte técnico especializado, um atendimento 
personalizado e a certeza de estar continuamente 
acompanhado por uma retaguarda necessária para 
que a sua empresa cresça e ande para a frente.”
MArTINS DA SIlVA, CHEFE DOS SErVIÇOS TÉCNICOS
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Está sat isfeito com o plano de  
manutenção praticado nos seus 
equipamentos? 
Se respondeu SIM, parabéns! É um privilegiado! Acho 
até que não necessita de continuar a ler este texto mas, 
vamos, leia! 

Se a sua resposta foi NÃO, não se preocupe, pelo menos 
não se preocupe muito. É que a nossa experiência de muitos 
anos em assistência técnica mostra que a maior parte dos 
industriais gráficos estão insatisfeitos com a manutenção 
nas suas máquinas. Porquê? Bem, as razões são as mais va-
riadas e conhecidas de todos nós: incumprimento de planos 
de manutenção previamente definidos, indisponibilidade 
de técnico por parte do prestador do serviço, impreparação 
do técnico executante, inexistência de peças originais e … 
muitas outras.
Mas quais serão na realidade os factores a serem conside-
rados para que a assistência técnica seja executada com 
eficácia e de forma eficiente? Poderíamos citar vários, mas 
existem dois pontos que são fundamentais:

1. A capacidade técnica do executante;
2. O uso de peças originais.

Do primeiro ponto, falando em termos de saúde, todos nós 
sabemos que um médico de clinica geral está limitado aos 
seus actos médicos sendo necessário, por vezes, a consulta 
a especialistas. Na assistência técnica a situação é muito se-
melhante. Com a evolução tecnológica a que assistimos nos 
últimos anos, hoje os equipamentos gráficos são “colossos” 
de tecnologia, que devem ser assistidos, conservados e repa-

rados por profissionais altamente qualificados, com o cuidado 
e rigor que se exige.
Connosco não precisa de se preocupar. Os nossos técnicos 
são preparados nas nossas representadas em cursos práticos 
de manutenção e avarias para que a produtividade da sua 
empresa não pare. Sem esta premissa, nenhum programa de 
manutenção será realmente eficaz se recorrer ao técnico do 
“desenrasque”. 

relativamente ao ponto número dois e, da mesma forma que 
o executante tem de ser altamente qualificado, é, imprescin-
dível e, até, imperativo que, durante as intervenções técnicas, 
sejam usadas peças, materiais e componentes de origem. 

Peças contrafeitas e técnicos de “desenrasque” custam muito 
menos mas o diferencial pode vir a ter consequências impre-
visíveis, com custos muuuito caros!

O meu conselho é que não arrisque! 

A frase “nada é melhor do que o original” deverá estar sempre 
presente na execução dos trabalhos técnicos de manutenção 
ou avarias. 

Estes dois pontos são a condição e os requisitos necessários 
para manter e preservar durante muitos anos os equipa-
mentos gráficos e, acima de tudo, proteger o investimento. 

Como com a “saúde não se brinca” –  o mesmo se pode dizer 
quando o assunto é  assistência técnica e peças de reposição 
– procure uma equipa “médica” de confiança, que esclareça 
dúvidas, oriente e atenda qualquer tipo de “patologia”, com 
conhecimento de causa.
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LUíS MACHADO
responsável técnico – área de lisboa

Luís Machado começou a sua carreira profissional desde 
jovem na rodésia e África do Sul, fixando-se depois em Por-
tugal e na Grafopel. Por razões familiares emigraria para os 
EUA, tendo ali trabalhado numa filial da Heidelberg. Anos 
depois, de volta a Portugal, ingressou de novo na empresa.

JOAQUIM DUArTE
técnico – área de lisboa

É um dos protagonistas dos serviços técnicos da Grafopel 
– Lisboa. Especializado em máquinas de impressão e acaba-
mento, com formação obtida em estágios nas fábricas nossas 
representadas, é um dos suportes técnicos da empresa.
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ProTAGoNISTAS DoS SErVIÇoS TéCNICoS

“A minha missão como técnico 
é garantir uma assistência 
eficaz ao cliente para que as 
máquinas produzam a um 
ritmo contínuo com qualidade 
impecável as 24 horas por dia.
Quando inicio a montagem 
de uma máquina nova ou a 
reparação de uma avaria, sinto 
uma forte motivação, talvez 
pela paixão inata que tenho 
pela minha profissão.
Cada caso é um desafio 
que põe à prova a minha 
capacidade, conhecimento, 
calma, concentração, sem estar 
dependente do relógio, até 
que a missão se cumpra com 
rapidez e com sucesso.” 
luIS MAChADo

Suporte técnico da Grafopel

um serviço engrenado para o sucesso

Os fornecedores satisfazem os seus clientes aos exceder as suas 
expectativas. É mais fácil dizer do que fazer? Na realidade, é 
exactamente o oposto. Ao escolher produtos representados pela 
Grafopel  já é meio caminho andado. O passo seguinte é garantir 
a manutenção adequada dos mesmos. 

Ao escolher os nossos equipamentos está a iniciar ou a conso-
lidar uma relação connosco, que não termina após a instalação 
do equipamento. Com o nosso conceito de assistência único, nós 
oferecemos suporte e assistência concebido para auxiliá-lo em 
qualquer etapa do ciclo de vida do produto – uma equipa de téc-
nicos altamente especializada e fornecimento de peças originais.

Para qualquer gráfico, a performance dos seus equipamentos é o 
factor chave do seu sucesso. Para continuar a produzir produtos 
de qualidade durante um longo período de tempo, as suas má-
quinas necessitam de supervisão e cuidados. Apenas inspecções 
regulares e manutenção poderão assegurar um tempo de vida lon-
gínquo assim como uma performance elevada.

Ninguém conhece melhor os nossos produtos que os nossos téc-
nicos – por isso é que nós somos os mais habilitados para realizar 
essas operações. Porque os nossos clientes são importantes para 
nós – para além do serviço de assistência técnica tradicional, 
a Grafopel dispõe também de outras alternativas como o plano 
anual de manutenção preventiva (PAMP) e o remote service (ex-
clusivo para produtos Heidelberg). Este último permite diagnós-
ticos instantâneos e rápidas resoluções dos problemas – permi-
tindo-lhe poupar dinheiro e tempo. Não fosse verdade a máxima: 
“Tempo é dinheiro”.

Mas reduzir os tempos de paragens das máquinas é apenas um 
dos nossos objectivos. A nossa missão é também auxiliá-lo na des-
coberta de formas de rentabilizar o seu negócio. Ou seja, desde 
planeamento de projectos à optimização dos fluxos de trabalho, 
desde definição de métodos teste com vista a maximizar a quali-
dade de impressão até à formação dos seus funcionários. 

Deixe-nos ajudá-lo a tirar o maior partido do equipamento que 
dispõe e atingir níveis de produtividade elevados. Nós marcamos 
a diferença porque pensamos em si.

“Para que as máquinas não 
parem os gráficos precisam de 
um parceiro fiável, que lhes 
garanta a manutenção dos 
equipamentos. Para isso cá 
estamos nós!” 
J. DuArTE
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Especial Jornada Técnica

CADA MINuTo CoNTA!

DESDE QUE LIGA ATÉ QUE DESLIGA A LUz, CADA MINUTO DE  
MÁQUINA PArADA POr AVArIA TrAz-LHE CUSTOS MUITO ELEVADOS...

ASSEGUrAr UMA BOA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS É EVITAr 
PrEJUízOS INDESEJÁVEIS.
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TEMPo é DINhEIro!

Não espere que a máquina pare...

Numa gráfica, poucas coisas são tão desmoralizantes – ou de pre-
ocupação – como o silêncio de uma máquina parada por avaria. 
Nestes casos, o relógio na parede poderia apenas estar a con-
tabilizar os euros perdidos em vez das horas, ou o contador do 
número de tiragens imputar valores negativos que evidenciariam 
a perda de receita. 

O custo directo de qualquer equipamento que esteja parado por 
ausência de trabalho já é suficientemente penoso, mas paragens 
não planeadas por uma avaria, têm um impacto nos prazos de 
entrega que podem atingir proporções ainda mais graves.
No mercado competitivo actual, não é suficiente que os cilindros 
simplesmente rolem. A agora bem conhecida ladainha da concor-
rência – margens apertadas, pressão nos preços, tiragens curtas 
– significa que as gráficas têm de trabalhar de forma rotineira com 
uma performance excepcional. Produzir a velocidades inferiores 
às que a máquina pode trabalhar por razões que são passíveis de 
serem corrigidas, não são uma opção financeira viável.

Para maximizar a rentabilidade, os gráficos precisam de uma pla-
taforma de produção estável e fiável, que possa produzir trabalhos 
de elevada qualidade com a máxima produtividade. Assegurar 
este nível de performance requer repensar a abordagem preven-
tiva da manutenção dos equipamentos.

“Parceiro” e “proactivo” são termos constantemente usados e 
abusados, mas isso é porque o conceito é poderoso quando devi-
damente utilizado. 
Neste contexto, a Grafopel tem demonstrado, ao longos dos seus 
quase 50 anos de actividade, a capacidade de apresentar solu-
ções capazes de ir ao encontro das mais elevadas expectativas 
do cliente, como por exemplo, o Plano Anual de Manutenção Pre-
ventiva (PAMP) que já conta com vários anos de existência e a 
satisfação plena de todos os clientes aderentes.

Este serviço visa estabelecer uma parceria com os clientes de 
modo a construir uma ofensiva contra paragens não programadas, 
em vez de esperar que aconteçam e causem inevitáveis desa-
grados nos clientes, que vêm os prazos de entrega adiados, o que 
para eles, sejam quais forem os motivos, não são compreensíveis 
nem toleráveis.
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Especial Jornada Técnica

MÁQuINAS uSADAS

Até mesmo com equipamentos usados 
poderá alcançar níveis elevados de 
qualidade e de productividade.

A nossa experiência nesta área e o 
assessoramento técnico de excelência 
amplamente comprovado, é o melhor 
garante do seu investimento.
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SErVIÇo E ASSESSorAMENTo GrÁFICo ESPECIAlIZADo

Mais para além do comum...

Procurar novos caminhos que ajudassem a dar um serviço dife-
renciado da concorrência foi sempre a preocupação da Grafopel, 
desde o seu início.

Com uma nutrida experiência das necessidades do sector gráfico, 
criámos uma filosofia de empresa que consiste em oferecer, para 
além de equipamentos de qualidade, um valor agregado de ser-
viço e assessoramento personalizado a cada cliente.

É óbvio que para conseguir o êxito junto do sector gráfico foi ne-
cessário contar com uma equipa profissional de técnicos - mecâ-
nicos, montadores, electricistas, electrónicos e impressores - que 
a Grafopel foi formando e reciclando nas fábricas, ao longo de 
muitos anos.

Entretanto, fomos criando as estructuras necessárias, tanto no 
Porto como em Lisboa, de forma a facilitar um trato mais per-
sonalizado com os clientes e a agilizar todos os procedimentos 
internos.

Certificámos a empresa e continuamos a investir permanente-
mente na admissão e formação de novos técnicos, e tudo isto 
para que possamos cumprir com o compromisso que temos com 
o sector gráfico.

Contudo, embora dispondo de todos os meios para cumprir com 
esta responsabilidade, que os nossos colegas estrangeiros uti-
lizam, ainda há quem na altura de comprar uma máquina usada 
ou de necessitar de reparar uma avaria, se esquive e procure o 
electricista da esquina ou o mecânico do desenrasca, apenas para 
poupar alguns euros, poupança que, no futuro, poderá vir a custar 
muito caro!
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