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Tipografia Mota & Ferreira, Lda.
Heidelberg Speedmaster SM 74-5+L dinamiza processo produtivo

Foi há quase 30 anos atrás que José Mota, Ma-
nuel Mota, José Ferreira e Filomena Ferreira 
se juntaram para formar a Tipografia Mota 
& Ferreira. Começaram por ser eles mesmos 
os impulsionadores deste projecto, que ini-
ciaram apenas com pouco mais do que uma 
Minerva de pinças e uma guilhotina manual. 
Com muita garra, vontade e espírito de sacri-

fício, evoluíram de forma consistente, con-
tando hoje com cerca de 20 funcionários e um 
parque de máquinas que contempla, entre 
outras: duas TOK, uma Quickmaster QM 46-2, 
uma Speedmaster SM 52-2, uma Speedmaster  
SM 74-2-P, bem como duas guilhotinas 
Polar. Recentemente, juntaram um CtP  
Suprasetter A74 e uma máquina de im-

pressão Speedmaster SM 74-5+L, de forma a 
dinamizar ainda mais todo o processo pro-
dutivo.
“A nossa prioridade são os clientes e a sua sa-
tisfação e, por isso, temos que nos munir tec-
nologicamente por forma a garantir sempre 
a melhor qualidade ao melhor preço,” re-
feriu Manuel Mota.

José Ferreira, Filomena Ferreira e Manuel Mota junto da Heidelberg Speedmaster SM 74-5+L
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Afrontar a crise

Maximizar a produtividade e minimizar 
custos, sem prejuízo da qualidade, é a maneira 
de competir com êxito nos dias de hoje.
Numa época em que os benefícios na indústria 
gráfica têm baixado de forma alarmante, não 
sendo possível controlar os preços do mercado, 
aquilo que pode ser feito para atenuar prejuízos 
é controlar os próprios custos. Com efeito, há 
um potencial de melhorias que poderiam ser 
aproveitadas e que geralmente não são. Entre 
outras, como reconhecem muitos empresários 
gráficos, é o sub-aproveitamento de muitos 
equipamentos em que investiram não renderem 
mais do que 70%, e em alguns casos menos, do 
que podem produzir, ou por carência de organi-
zação ou, simplesmente, por falta de formação 
ou adequação dos profissionais que maneiam 
esses equipamentos.
Mas há também uma outra causa fundamental, 
que é a melhoria da qualidade na empresa, que 
só poucas alcançam mas que deve converter- 
-se num factor estratégico para os que querem 
competir com êxito num mercado caracteri-
zado por uma forte concorrência, ainda mais 
agressiva em tempos de crise.
A qualidade é determinante para conseguir 
uma visível diferenciação no mercado e o obter 
um maior valor acrescentado. Pensemos por 
um momento em nós próprios como consu-
midores: porquê preferimos empresas que sa-
bemos que nos oferecem um serviço de com-
provada qualidade, com prestigio no mercado, 
admirada pela grande maioria, ainda que apa-
rentemente mais cara? Com efeito, a crescente 
exigência de qualidade por parte dos clientes, 
tem feito com que a continuidade das empresas 
dependa cada vez mais desse factor, o único 
capaz de oferecer uma maior valia ao produto. 
A qualidade e o custo constituem uma soma, e 
não uma diferença, e devem funcionar concer-
tada e não competitivamente. Por outro lado, 
o melhor meio para fabricar mais rápido e a 
menor custo consiste em melhorar a qualidade 
dos produtos. Como vemos, se podem ter em 
conta muitas outras causas capazes de influen-
ciar a rentabilidade das empresas.

Desejamos aos nossos clientes, amigos e forne-
cedores, um Feliz Natal e fazemos votos de um 
Novo Ano com muitos sucessos

Polar Mohr
1000 Guilhotinas vendidas em Portugal

No último dia da Drupa 2008 foi vendida 
a milésima guilhotina ultra-rápida para 
Portugal. Esta venda recaíu sobre o 
cliente Norprint. 
A Norprint realiza impressão offset 
de catálogos, brochuras, desdobráveis,  
folhetos, mailings, cartazes, revistas, mas 
sobretudo livros. Com cerca de 70 funcio-
nários esta empresa tem como missão a 
impressão de obras que satisfaçam ele-
vados níveis de exigência, que se traduz 
num compromisso com os seus clientes e 
com o seu crescimento da actividade.
A evolução tecnológica e a exigência do 
público elevaram os padrões da arte da 
produção do livro. Para garantir o êxito a 
Norprint tem ao longo dos anos vindo a 
munir-se da mais alta tecnologia gráfica, 
para tal definiu armas de diferenciação – es-
pecialização, serviço e competência.

Com a instalação da nova Polar 115X, 
um dos directores, José Neves André co-
mentou:” Nós trabalhamos com guilho-
tinas Polar desde os nossos primórdios, 
e como sempre foram equipamentos 
fiáveis e com uma qualidade de corte 
excelente nem pensamos duas vezes 
quando resolvemos efectuar este inves-
timentos.” Para esta empresa nortenha 
a qualidade é um aspecto intrínseco à 
própria estrutura organizacional e não 
algo que seja imposto por razões de 
sobrevivência ou por imposição regu-
lamentar. Daí a sua busca pelo que de 
melhor existe para satisfazer as necessi-
dades dos seus clientes.
Os valores pelos quais se rege são o 
exemplo disso mesmo: competitividade, 
confiança, inovação, qualidade, rigor, 
solidez e trabalho.

 Heidelberg Stahlfolder TH 82

Formalização da entrega da guilhotina nº 1000 à Norprint. 

Rosa Maria Relha e o Eng. José Neves André junto da guilhotina Polar 115X

Mais do que uma sucessão contínua de factos,  
a história de uma empresa tem sempre um 
fio condutor que permite compreender a sua 
evolução e explicar o seu posicionamento no 
mercado.
A Norprint não foge à regra, pelo que, a 
sua história, reflectindo inovações aos mais 
variados níveis – produtivo, comercial, am-
biental e social – é o resultado de apostas 
seguras na qualidade, na valorização profis-
sional e humana de todos os colaboradores e 
na promoção da inovação técnica e dos ins-
trumentos de gestão.
Tudo começou em 1992, quando quatro pro-
fissionais, José Lopes de Castro, Rosa Maria 
Relha, Jorge Moreira e José Neves André, 
decidiram avançar com um novo projecto 
gráfico. Dois escritórios no Porto foram a 
base dos primeiros passos nesta actividade, 
que mais tarde passou a ser desenvolvida, tal 

como hoje, a partir de uma unidade produ-
tiva em Santo Tirso.
Com um projecto na área do livro, rapida-
mente a empresa conquistou o seu lugar no 
sector, sendo tida como uma referência na 
indústria gráfica.
A ampliação das instalações de Santo Tirso, 
a certificação do sistema de gestão da qua-
lidade e a modernização dos equipamentos 
são apenas aspectos de uma estratégia de 
desenvolvimento que só tem um objectivo: 
a optimização da qualidade.
Tendo em conta esta filosofia, efectuou 
recentemente mais dois investimentos no 
sector produtivo: uma máquina de dobrar 
Heidelberg Stahlfolder TH 82 e uma guilho-
tina Polar 115X com vibrador R-4. Ambas 
as aquisições foram efectuadas durante a 
Drupa 2008, sendo a guilhotina a 1.000ª 
guilhotina Polar instalada em Portugal.

O acabamento faz a diferença crucial.
Não é antes da fase de acabamento que 
o produto impresso toma a sua forma 
final. A qualidade do trabalho de aca-
bamento é decisivo no impacto que o 
produto terá no cliente e por sua vez no 
consumidor.
Produtivas e com alta precisão de corte, 
as guilhotinas Polar possuem sistema 
de programação auto-explicativo, que 
garantem rapidez e facilidade de manu-
seio. A Heidelberg Stahlfolder TH 82 re-
presenta uma nova dimensão da dobra 
profissional: tempos de mudança de 
trabalho reduzidos pela eficiência dos 
componentes de automação, operação 
ergonómica, elevada produtividade pela 
integração no fluxo de trabalho e má-
xima flexibilidade com o conceito de 
máquina modular.

Norprint – Artes Gráficas, S.A • Santo Tirso

Investimentos na área do acabamento

Guilhotina Polar 115X e vibrador R-4
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Passamar - Passam. Martins, Lda • V.N. Famalicão

Suprasetter A75 ATL sinónimo de qualidade e produtividade

António Martins da Silva e a esposa, 
Maria Manuela Martins Pinto fundaram a  
Passamar em 1990. Hoje, com os filhos, 
são uma importante mais valia a im-
pulsionar o crescimento sustentado da 
empresa. Esse crescimento passa por 
um aumento das suas instalações, que 
dos actuais 6.000 m2 passará a 21.000 
m2, assim como por investimentos em 
equipamentos como é o caso do CtP  

Heidelberg Suprasetter A75 e da guilho-
tina ultra-rápida Polar 115X com dois ele-
vadores. 
“Estas aquisições vêm na sequência de um 
projecto de investimentos que tínhamos em 
mente, de forma a aumentar a nossa pro-
dutividade, reduzir os prazos de entrega e 
sempre na perspectiva de melhorar a qua-
lidade dos nossos produtos,” comentou  
António Martins.

Gráfica Sobralense, Lda • Sobral Monte Agraço

Suprasetter H7� dinamiza sector da pré-impressão

A Gráfica Sobralense é uma empresa 
com mais de 17 anos de experiência, 
especial izada na produção,  exe-
cução e prestação de serviços gráficos.
A dedicação aos clientes, suportada por 
uma reconhecida capacidade fabril e 
por um serviço personalizado, possibi-
litou à empresa um crescimento conti-
nuado e uma sólida reputação no mer-
cado das artes gráficas, em especial no 

exigente mercado da publicidade e design.
Recentemente, adquiriu um CtP Heidel-
berg Suprasetter H74 capaz de produzir até 
30 chapas/hora, tornando num dos mais 
rápidos entre os CtP`s de meio formato.
A Gráfica Sobralense desenvolve a sua activi-
dade na produção de revistas, brochuras e de 
todo o tipo de peças de estacionário, documen-
tação comercial e outros produtos gráficos, 
em pequenas, médias e grandes tiragens.

Prémio para Heidelberg 
pela presença na Drupa

A Heidelberg recebeu uma medalha de 

bronze da Associação para a Comunicação 

Directa do Negócio (FAMAB) pela sua 

impressionante presença na Drupa 2008, 

ao triunfar na categoria “Apresentações 

em exposições XXL” (stands com mais de 

1.500 m2), ao estabelecer um excelente 

exemplo no segmento B2B. O primeiro 

lugar foi atribuído à Mercedes e o segundo 

à Audi pela exposição efectuada na Feira 

Internacional do Motor. 

O painel do júri incluíu nomes reputados 

na área do marketing e agências de 

eventos, da indústria, da ciência e dos 

media.

Novo recorde
Speedmaster SM 52 da Heidelberg 
imprime 200 milhões de folhas 
em 7 anos

A gráfica Martin Wetzel em Gerlinzer es-

tabeleceu recentemente um novo record 

na sua Speedmaster SM 52-4 ao imprimir 

mais de 200 milhões de folhas em apenas 7 

anos, quando o valor médio para o mesmo 

período é de 70 milhões de folhas.

“A nossa força reside na excelente qua-

lidade do produto que nós conseguimos 

obter com tempos de processamento e de 

entrega muito reduzidos,” explica Martin 

Wetzel, director geral, “nós também acei-

támos trabalhos urgentes aos fins-de-se-

mana, que nos permitem competir com a 

concorrência com máquinas de impressão 

de formato maior.”

Esta empresa foi fundada em 1973 e tem 5 

funcionários a trabalhar em dois turnos.

Kolbus
Mudanças de trabalho em menos 
de 10 minutos

A Kolbus em cada ano vende, em todo o 

mundo, em média 40 máquinas de armar 

capas Kolbus DA 270. Numa máquina 

instalada em meados deste ano num 

cliente norte americano constatou uma 

produtividade fora-de-série, num período 

de 22.5 horas produziu 19.963 produtos, 

que representou 116 trabalhos. Ora a 

uma velocidade máxima de 65 ciclos/

minuto significa que cada mudança de 

trabalho demorou menos de 10 minutos. 

Realmente um sucesso.

António Martins da Silva, administrador da Passamar, junto do CtP Heidelberg Suprasetter A75.

Fernando Bento, Jaime Correia e Paulo Soares junto do CtP Heidelberg Suprasetter H74

Notícias


