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Gráfica Torriana – Luz & Progresso, S.A.
Com mais de 50 anos de história e tradição é uma empresa jovem, moderna, dinâmica e competitiva.

Ao transitar com desenvoltura pelo excelente 
e organizado parque gráfico da sua empresa, 
Luísa Santos fala com entusiasmo e segurança 
sobre trabalho e família. Ela acha mesmo a ac-
tividade gráfica extremamente interessante. 
“A rotina é atraente porque não existe rotina 
neste sector e eu sinto-me muito confortável 
em poder oferecer aos clientes um serviço de 
qualidade”. Deixando claro que não se pode 
parar, e quando o infortúnio nos bate à porta é 

preciso ter capacidade de adaptação e a deter-
minação de seguir em frente, confessa-se en-
tusiasmada pela tecnologia, que não vê como 
ameaça mas sim como incentivo. “É uma rea-
lidade e temos que aproveitar as possibilidades 
que ela nos oferece, daí os investimentos re-
centes numa Speedmaster, numa dobradora 
Stahlfolder e numa guilhotina Polar”. 
Secundada pelo cunhado, Eduardo Santos e 
pelo filho, Diogo Santos, Luísa diz tentar cons-

tantemente encontrar o equilíbrio entre a pro-
fissão e o lar. “Educar os filhos é também dar 
ferramentas e valores para que eles possam 
sobreviver num mundo que exige tanto das 
pessoas”, disse-nos, com a convicção de quem 
leva a sério a vida profissional e pessoal. Luísa 
não esconde o seu reconhecimento aos colabo-
radores que estão à sua volta. “Todos me res-
peitam e têm-me ajudado bastante”, finaliza, 
com um sorriso optimista e entusiasmado.

Luísa Santos junto da Heidelberg Speedmaster SM 52-4+L

Diogo Santos e Eduardo Santos - TH 82 Aspecto parcial Eduardo Santos e Nuno Santos - Polar 115 XT
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Editorial
A longevidade empresarial
Ainda não existe nenhuma fórmula que ga-
ranta a sobrevivência das empresas ao longo 
dos anos. As empresas com uma grande lon-
gevidade são cada vez mais raras mas desen-
gane-se quem pensa que a sua permanência 
no mercado se deve exclusivamente a anos de 
ouro e que agora as coisas são completamente 
diferentes e com mais pedras no caminho.
Todos os anos são muitas as empresas que en-
tram e saem do mercado empresarial. O fe-
nómeno é mundial e reflecte o fluxo de adap-
tação dos agentes económicos aos humores 
dos mercados nos quais estão inseridos. 
Todavia, algumas economias conseguiram cons-
truir modelos de desenvolvimento com base em 
processos de aprendizagem organizacional e de 
inovação tecnológica capazes de ampliar a lon-
gevidade das micro e pequenas empresas. Mas 
mesmo assim, o período de vida das empresas 
não é uniforme e, em geral, está enquadrado na 
expectativa mundial de vida média de uma em-
presa em 15 anos. Em Portugal e na Inglaterra a 
taxa de mortalidade é 53%, na França 52% e na 
Itália 45%. No Brasil a taxa de mortalidade dos 
pequenos negócios é mais elevada e encerram 
as portas cerca de 60% das empresas após quatro 
anos do registo da abertura. No entanto, cons-
tatou-se que as empresas inovadoras, que apre-
sentam produtos diferenciados da restante 
concorrência, que souberam colocar-se na van-
guarda, são aquelas que mais conseguiram lutar 
contra os reveses que o mercado vai impondo de 
tempos a tempos. 
Não é à toa que países como os Estados Unidos 
da América e a Alemanha, detentores do maior 
número de registo de patentes, sejam aqueles 
onde a taxa de mortalidade empresarial seja 
mais baixa. Nos Estados Unidos da América, o 
índice de mortalidade das pequenas empresas é  
de 39% (US Bureau of The Census; in SBA Office 
of Advocacy, junho de 2003) e na Alemanha é de 
37% (SEBRAE/SP), o menor do mundo. Talvez, por 
essa razão, das vinte empresas mais antigas do 
mundo, doze são americanas e duas são alemãs. 

José António dos Santos Grilo, conjunta-
mente com três sócios, fundara a firma 
em 1981. Com o decorrer dos tempos foi 
adquirindo a posição dos seus colegas, fi-
cando a sociedade a funcionar com uma 
nova sócia, Maria Albertina Nunes, sua 
esposa. Actualmente, já contam com os 
filhos, Ricardo Santos Grilo e Margarida 

Ramos Carvalhal, na gerência da empresa. 
Com a evolução dos negócios, tiveram ne-
cessidade de ampliar a estrutura produ-
tiva com uma nova máquina de impressão, 
optando pela Heidelberg Speedmaster 
SM 52-2 e, mais recentemente, por um CtP 
Heidelberg Suprasetter A52i.
“ Nós somos uma empresa pequena, pelo 

Fozgráfica-Sociedade Gráfica da Figueira,Lda • Figueira da Foz

Speedmaster SM 52-2 e CtP Suprasetter A52i– Segurança no investimento

que os nossos investimentos têm de ser 
efectuados de forma cautelosa. Por isso, 
decidimos pela Heidelberg, que é a marca 
que nos dá maior segurança no inves-
timento, mas também pela relação de 
confiança que já temos com a Grafopel. 
E quando a equipa é boa, não se mexe,” 
disse, sorrindo, Ricardo Grilo.

Prova – Etiquetas A. Gráficas, Lda. • V. N. Famalicão

Guilhotina Polar 78X – Uma aposta no futuro

A Prova – Etiquetas Artes Gráficas, Lda., 
foi fundada em 1998 por Joaquim Costa 
Almeida. Com cerca de 10 funcionários, a 
Prova produz todo o tipo de trabalhos grá-
ficos, nomeadamente etiquetas, produtos 
comerciais, publicidade, revistas, folhetos, 
etc. 
Recentemente ampliou o seu parque de má-
quinas com uma guilhotina Polar 78X.

De design actual e tecnologia orientada para 
o futuro, está na tradição da qualidade de 
construção a que a Polar habituaram os seus 
clientes. 
“Os investimentos são fundamentais  para a 
sobrevivência de uma empresa, mas, é vital 
saber escolher o que melhor se ajusta às 
nossas necessidades e aos nossos interesses,” 
comentou  Joaquim Almeida.

Tipografia Papelaria Peninsular • Porto

Heidelberg Suprasetter A52 agiliza processo produtivo

A Tipografia Peninsular remonta ao ano de 
1895. Actualmente, com a 3ª e 4ª geração 
da família no comando, constituída res-
pectivamente por Eduardo Barbedo e os 
filhos, Eduardo Jorge e José Eduardo, esta 
centenária empresa, sediada numa zona 
que é uma memória viva da história da ci-
dade tripeira – Casa do Infante, Igrejas de S. 
Francisco e  Misericórdia, Palácio da Bolsa, 

Mercado Ferreira Borges, etc., modernizou- 
-se e cresceu também, substituindo processos 
e ampliando a sua actuação, investindo em 
novas tecnologias, no intuito de garantir 
sempre a melhor qualidade e serviço aos 
seus clientes.
Recentemente adquiriu tecnologia de ponta 
Computer-to-Plate, de forma a agilizar o 
processamento de chapas offset.

José Grilo e os filhos, Margarida Carvalhal e Ricardo Grilo junto da Speedmaster SM 52-2.

(Da. dir. para a esq.) Joaquim Almeida e o sobrinho Miguel Soares junto da guilhotina Polar 78 X.

Os filhos, Eduardo  e José Eduardo Barbedo e o pai Eduardo Barbedo junto do CtP Suprasetter A 52i.

G.C. – Gráfica de Coimbra, Lda • Coimbra

Qualidade e serviço na área do livro
Dotada com equipamentos de última 
tecnologia: impressoras de grande formato 
e linhas de acabamento de livro brochado e 
de capa dura, a Gráfica de Coimbra, sob a 
Administração do Rev. Padre Valentim Mar-
ques, distingue-se pelo ritmo continuado de 
investimentos que lhe facilita ter uma em-
presa rentável.
Com uma equipa fixa e estável de 82 pessoas, a 
maior parte formada na própria empresa, e a 

colaboração do directivo Manuel Gandra, com 
relevante posicionamento dentro da empresa, 
aportando ideias, contactos e enfoques, a Grá-
fica de Coimbra consolida a sua capacidade de 
produção para atender com meios próprios, 
desde a pré-impressão ao acabamento, o ele-
vado número de trabalhos especializados que 
o mercado actual requer.
A aquisição recente de uma segunda do-
bradora Heidelberg Stahlfolder TD 112 na 

configuração 4.4.2. + SBP e marginador 
de paletes – prevista do sistema electró-
nico de comando DCT 2000 (digital con-
trol technology) e Performance Kit Twin 
Lay Attachement para produção dupla 
torna esta dobradora numa máquina al-
tamente produtiva.
O manejo é confortável e o acesso aos ele-
mentos de comando e ao eixo porta facas é 
óptimo. “A única forma de conseguir grande 
produtividade e, em consequência, obter 
rentabilidade é investir e apostar nas me-
lhores tecnologias”, como explica Manuel 
Gandra.

Vitor Alves, operador, junto da máquina de dobrar Stahlfolder TD 112
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Sebastião Pereira da Silva, Lda • Braga

Instala Heidelberg Speedmaster SM 7�-� 

A Sebastião Pereira da Silva, Lda mais 
conhecida por Tecnigráfica, iniciou a sua 
actividade há 25 anos. Esta longevidade 
vem sendo cimentada pelos longos anos 
de experiência e kow-how nas diversas 
áreas das artes gráficas, nomeadamente 
a criação, pré-impressão, impressão e 
acabamento. Certificada no âmbito do 
sistema de gestão da qualidade segundo 
o referencial normativo NP EN ISO 
9001:2000, a Tecnigráfica visou funda-

mentalmente melhorar a qualidade dos 
seus serviços e consequentemente satis-
fazer os seus clientes.
"A Speedmaster SM 74-4 vem na sequência 
lógica de investimentos que nos propu-
semos realizar: o investimento anterior 
foi a nível da pré-impressão com um CtP 
Topsetter P74 que trouxe grande renta-
bilidade e eficiência a este processo," 
comentou Sebastião P. da Silva, proprie-
tário da empresa.

Marsil - J. A. Moreira & Filhos, Lda • Maia

Mais um  investimento – Heidelberg Suprasetter A7�

A Marsil deu os seus primeiros passos 
no mundo das artes gráficas no ano de 
1954. E, desde então, tem vindo a saber 
acompanhar as evoluções do mercado 
em que está inserida, principalmente no 
que toca a equipamentos e tecnologia. 
A sua sustentada longevidade em-
presarial tem sido obtida à custa de 
muito trabalho e esforço de todos, só-
cios e colaboradores, e a prova disso 

são os seus longos 54 anos de activi-
dade, sempre atenta às mudanças do 
mercado e adaptando-se, em cada mo-
mento, aos novos tempos, não apenas 
por reacção, mas também por pró-acção.
Depois do investimento efectuado recen-
temente a nível da impressão com uma 
Heidelberg Speedmaster PM 74-4, instala 
agora um CtP Suprasetter A74, a dinamizar 
todo o processo de produção de chapas.

7
Vamos à  Drupa

Na Drupa nem tudo são máquinas, 

consumíveis, programas de gestão ou equi-

pamentos auxiliares. Drupa é, sobretudo, 

uma montra de conceitos de oportunidades, 

que não podemos perder, particularmente 

quando não são fáceis os momentos que 

estamos  vivendo. Merecerá a pena não perder 

um segundo das horas disponíveis na Drupa 

e observar com interesse quantas folhas/hora 

podemos produzir mais numa nova máquina 

de impressão, os tempos de preparação, a 

redução da maculatura, o acabamento em 

linha ... enfim, ver e compreender os novos 

conceitos da indústria gráfica.

Polar PACE

A Tecnibinder, uma empresa espanhola 

sediada em Valência, confirmou a compra 

à Polar de um sistema de corte Polar PACE 

(Polar Automated Cutting for Efficiency). 

Este sistema Polar é o primeiro destas 

características que se instala na Europa 

e foi apresentado à comunicação social 

internacional em Dezembro passado na sede 

da Polar Mohr, em Hofheim – Alemanha.

Este sistema está composto por um elevador 

LW 2000-7S; vibrador RA7 com rolo 

extractor; sistema de transporte de pinça 

Autotrans para carga da mesa traseira da 

guilhotina; guilhotina Polar 176 XT Autotrim 

com dispositivo giratório na mesa traseira, 

Autoturn e descarga automática através do 

empilhador Transomat ER 160-75.

Heidelberg

A presença da Heidelberg na Drupa 

está construída à volta dos temas HEI 

Performance (Rendimento HEI) e HEI Value 

(Valor HEI). Além disso, Heidelberg destacará 

as soluções de integração e fluxo de trabalho 

como o Prinect Center, o Prinect Packaging 

Workflow e o Prinect Axis Control.

Também fazem a sua estreia perante o 

público uma nova série de CtP´s Suprasetter, 

que incluem as Suprasetter de grande 

formato 145, 162 e 190. No que respeita a 

acabamento, outra novidade é a Stahlfolder 

KH 82. Outras inovações incluem a 

encadernadora Eurobind 4000, a máquina 

de dobrar e fechar caixas Diana X 115 e a 

autoplatina Dymatrix 145 CSB. Também as 

Dymatrix 106 Pro CSB e a série CS e CSF de 

Varimatrix apresentarão novas funções.

Sebastião Silva e o filho Carlos Silva junto da Speedmaster SM 74-4.

Vitor Silva, operador, junto do CtP Heidelberg Suprasetter A74.


