
NewsLetterBoletim informativo para a Indústria Gráfica • Março 2009

Greca - Artes Gráficas, Lda.
Aposta em tecnologia Heidelberg Speedmaster XL

A nova série Speedmaster SM apresentada na drupa 2008 
oferece grande flexibilidade e uma grande variedade de 
configurações, desde equipamentos simples a completamente 
automatizados incorporando novas tecnologias. O número de 
unidades instaladas confirmam-na como a linha de máquinas 
de mais sucesso a nível mundial.

Unidades Instaladas
mais de 100.000 unidades SM 102 
mais de 50.000 unidades SM 74  
mais de 30.000 unidades SM 52

A imagem mostra o momento da entrega da 50.000ª unidade de impressão Heidelberg  
Speedmaster SM 74 à gráfica polaca Chromapress, que reuniu todo o staff da Heidelberg desde 
gestão do produto, engenharia, serviço e montagem das Speedmaster SM 74.
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Greca - Artes Gráficas, Lda. • Com a máquina de impressão offset mais 
avançada do mercado – Heidelberg Speedmaster XL 75

História de uma trajectória

Em apenas 18 anos de trajectória empresarial, José Pinto - um ainda jovem expoente da velha 
guarda profissional de gráficos portuenses, pessoa afável, cordial e com um esmerado sentido 
de responsabilidade - converteu uma pequenina gráfica, que adquirira em 1991, numa empresa 
de referência, que é um bom exemplo de como os êxitos e os fracassos dependem da dimensão 
em que cada um se move, mas também de saber fazer frente às exigências que o mercado e os 
clientes impõem, quanto a parâmetros de qualidade, preço e serviço.   
De aprendiz de desenho e fotografia até à liderança desta área numa das mais importantes 
gráficas tripeiras, mediou um passo curto.
Da Escola Soares dos Reis, onde valorizou conhecimentos e completou o curso de fotoquí-
mico, receberia convite para leccionar fotografia e pré-impressão, uma actividade de docente 
que manteve durante 22 anos.

Primeiro investimento

O primeiro investimento foi na pré-impressão e o segundo na impressão, com uma máquina 
de offset Heidelberg KORS, seguindo-se uma outra Heidelberg modelo GTO. Tempos depois, 
viria a adquirir uma nova Heidelberg, desta vez uma Speedmaster SM 52-2.
Paulatinamente, de investimento em investimento, com grande esforço e espírito de ino-
vação, foi potenciando o conceito diferenciador da qualidade e prazos de entrega assegu-
rados, que permitiram conquistar uma carteira de dedicados clientes.

Mudança

Desde o ano de 2003, data em que a Greca transfere as instalações para o actual do-
micílio social – uma nova nave industrial com 1.200 m2, situada na Rua do Tronco –  
S. Mamede de Infesta – concelho de Matosinhos (junto à Circunvalação e Via Norte) vem 
dotando a empresa com novos e adequados meios, em consonância com as exigências 

do mercado e de forma a poder alcançar 
níveis de qualidade mais elevados, prazos 
de entrega mais curtos e preços mais com-
petitivos.
O primeiro passo contemplou  a área da pré-
-impressão, com a substituição do primeiro 
CtP por um outro de tecnologia mais actua-
lizada; o segundo, a área da impressão, com 
uma Heidelberg Speedmaster SM 74 a quatro 
cores; o terceiro, uma outra Heidelberg, desta 
vez uma Speedmaster XL 75 a cinco cores e 
verniz, da linha de máquinas mais evoluída 
do mercado, equipada de software que per-
mite inúmeras funcionalidades: umas que o 
operador controla através de um LCD táctil, 
outras que a própria máquina é capaz de 
adoptar, ajustando mesmo o que estava pré-
-defenido.
Mas, também no sector de acabamento os 
investimentos foram vultuosos: duas guilho-

tinas Polar, uma encadernadora Heidelberg  
Eurobind 600, uma plastificadora Autobond, uma 
máquina de dobrar, uma de coser à linha, etc.

Comentários

“... Hoje, cobrimos as necessidades dos 
nossos clientes desde a pré-impressão, 
passando pela impressão, até ao acaba-
mento final. E tudo isto sem esquecer que 
dispomos de uma eficiente organização, 
que está orientada a cobrir as necessi-
dades mais exigentes dos nossos clientes”., 
comenta João Ricardo, licenciado em en-
genharia mecânica, que desde há 6 anos 
acompanha o pai na gestão da empresa, 
que logo concluiu: “tinhamos que moder-
nizar para poder competir e fazer frente 
aos desafios no futuro imediato. E isso só 
era possível aumentando a capacidade pro-

dutiva, de forma a valorar rapidez de res-
posta nos prazos de entrega, a qualidade, 
o serviço e, na medida do possível, mini-
mizar custos.”
António Pinto, validando o comentário 
do filho, sublinha visivelmente satisfeito: 
“Com esta última aquisição da Heidelberg 
Speedmaster XL 75 demos um maior im-
pulso ao nosso negócio, quer em termos 
de uma maior qualidade nos trabalhos 
que produzimos, assim como agilizamos a 
elaboração dos mesmos. Os investimentos 
que efectuamos nestes últimos anos foram 
realmente importantes e vieram poten-
ciar o conceito de qualidade a que estão 
habituados os nossos clientes, sendo no 
entanto de realçar que com esta compra 
da Speedmaster XL 75 atingimos e supe-
ramos mesmo os objectivos que tínhamos 
em vista”.   

Área de impressão – aspecto parcialJosé Pinto

João Ricardo
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Qualidade – Objectivo estratégico

Actualmente, a qualidade deixou de ser um 
elemento simplesmente desejável para con-
verter-se num factor estratégico para todas 
as empresas que querem competir com êxito 
num mercado amplo e caracterizado por 
uma forte concorrência e clientes cada vez 
mais exigentes.
No mercado actual, a inovação, o dinamismo 
e a agressividade, são elementos de uma 
concorrência sem precedentes. Isto, unido a 
uma crescente exigência de qualidade e de 
serviços por parte dos clientes às mudanças 
contínuas e em certos casos rápidas ofertas 
de novas tecnologias e produtos, têm feito 
com que a continuidade das empresas de-
penda cada vez mais de factores como a qua-
lidade do produto e o serviço prestado.
Hoje em dia, num mercado continuamente 
em mudanças e global, onde os clientes são 
cada vez mais diferenciados, as empresas 
que sejam capazes de adaptar-se rapida-
mente às necessidades dos novos e exigentes 
segmentos de mercado, serão as que mais 
facilmente podem assegurar êxito no fu-
turo. E para conseguir uma maior diferen-
ciação há que oferecer uma mais valia, em 
função das características e necessidades de 
cada um desses segmentos, que solicitem 
produtos e serviços da empresa, sendo pre-
cisamente a melhoria da qualidade e do ser-
viço os elementos diferenciadores.
Pensemos por um momento em nós próprios 
como consumidores directos e questionemo-
-nos: quantas vezes já nos encontrámos em 
situações em que o serviço que nos prestaram 
era de péssima qualidade? Porque fomos mal 
atendidos como clientes, se pagamos o produto 
ou o serviço? Porque não preferimos acudir a 
empresas que sabemos que nos oferecem um 
serviço de contrastada qualidade, com prestígio 
no mercado, apreciados pela grande maioria, 
ainda que aparentemente mais caros?
Estas perguntas e muitas mais que poderí-
amos fazer estão directamente relacionadas 
com factores de diferenciação que, como 
vemos, podem referir-se a uma infinidade de 
produtos e serviços. Não estamos a pensar em 
produtos e serviços sofisticados ou de luxo, 
mas sim de qualquer produto ou serviço des-
tinado a satisfazer as exigências de um deter-
minado segmento, seja ele qual for.   

54

ual idade

Tecnologia Heidelberg Speedmaster XL • Um passo impor-
tante na história da impressão offset folha a folha para o 
aumento da produtividade e qualidade de impressão sem 
paralelo

A Speedmaster XL é a linha de máquinas que a Heidelberg desenvolveu para oferecer 
qualidade e produtividade máxima. Uma classe de equipamentos que a Heidelberg definiu 
como um novo standard de tecnologia e harmonia na impressão. 

Formatos

As máquinas da linha Speedmaster XL estão concebidas para alcançar uma velocidade  
até 18.000 folhas/hora, tanto no formato 75x105 cm como nos formatos 53x75 cm  
e 60,5x75 cm.
Totalmente automatizadas, as Speedmaster XL são as máquinas ideais não só para a impressão 
de cartolinas, mas também para os segmentos de impressão comercial e de rotulagem.
Construídas desde o marginador até à saída para se submeterem a frequentes mudanças de 
trabalho e dar melhor qualidade de impressão, oferecem uma produtividade imbatível e 
coloca o usuário em condições vantajosas para afrontar novos desafios.

Configurações

Integram o Prinect Center com Intellistart. Imprimem em suportes de 0,03 a 1,6 mm 
de espessura consoante o formato, e contam com toda a gama de opções incluindo  
frente-e-verso, até 12 corpos, verniz, tintas e verniz UV, duplo verniz, estampagem a frio com 
FoilStar e corpos de impressão flexo antes das unidades de offset. Com todas estas opções 
as Speedmaster XL oferecem uma panóplia de opções para impressão comercial, rotulagens 
e embalagem como nenhum outro equipamento no mercado: a linha Heidelberg Speedmaster XL,  
assim como a linha Speedmaster SM ou CD – podem personalizar-se livremente mediante 
diferentes periféricos, conhecidos sob a designação StarSystem, que a Heidelberg fornece 
directamente junto com cada máquina, para assegurar uma funcionalidade harmónica com 
o equipamento. 

Equipamentos periféricos

Entre os periféricos encontram-se diferentes sistemas para a secagem, aplicação de pó anti-
repinte, controlo de água e molha, carga automática de tinteiros, sistema de lavagem, sistema  
de refrigeração de tinteiros, sistema de controlo da bombagem, viscosidade e temperatura do 
verniz, estampagem, e incluso para a gestão ambiental. 

As Speedmaster XL são fabricadas nos seguintes formatos:

53x75 cms. – 15.000 ou 18.000 folhas/hora
60,5x75 cms – 15.000 ou 18.000 folhas/hora
75x105 cms. – 15.000 ou 18.000 folhas/hora
102x142 cms. – 15.000 folhas/hora
120x162 cms. – 15.000 folhas/hora

Greca – Heidelberg Speedmaster XL 75

O corpo de verniz da Speedmaster XL 75 pode ser adquirido com dois sistemas diferentes. 
O sistema de dois rolos, adequados para vernizes em superfície e parciais com espessura de 
verniz adaptável individualmente, e o sistema de racleta de câmara, especialmente apropriado 
para vernizes metálicos, envernizamento por zonas de precisão e vernizes especiais. Os rolos 
reticulados substituíveis de diferentes volumes de imersão proporcionam uma aplicação 
do verniz perfeitamente definível e reproduzível. Com o grupo envernizador combinado 
poderá mudar de forma rápida e simples de um sistema para outro.

Perspectiva do grupo de verniz da Speedmaster XL 75
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23 anos de vida empresarial 

A história da vida empresarial de Luís Lobão é recordada pelo próprio com a simplicidade de 
quem se apresenta de boa consciência e ao natural. É a história de alguém que começou com 
as mãos cheias de nada, mas que diante da vontade que o moveu, acabou por dar à vida um 
remate feliz. “ Sabe, todos temos uma história de vida e cada um a sua. Uns, sem estímulo que 
os motive, contentam-se com a canga rotineira de dias sempre iguais; outros, agarram a vida 
com ambas as mãos e pr´a frente é que é o caminho! Tanto se esforçam atravessando o tempo 
numa luta permanente para vencer os mil obstáculos de cada dia, que bem merecem poder 
saborear de cara levantada os frutos das sementes que semearam no passado e que haviam 
de amadurecer no futuro,” comenta Luís Lobão. “Ainda que todo o meu tempo de empresário 
tenha sido ofegante, ele avançou tão depressa que quase não dei conta da sua passagem. E, 
no entanto, já lá vão 23 anos desde que comecei com uma pequena “pedaleira” a fazer uns 
trabalhitos em casa”, relembra o empresário. Após uma breve pausa a refrescar a memória, 
recorda o seu porfiado e honesto esforço voluntário para subir a escada que o fez ascender de 

Tipografia Lobão , Lda - Almada • “Somos o que os nossos  
clientes precisam que sejamos”

Arte – Indústria - Serviço

Um sector que de forma permanente se 
vê confrontado pelos contínuos processos 
de inovação tecnológica é o da indústria 
de artes gráficas, e uma boa prova disso é a 
evolução que a mesma tem tido através dos 
séculos, já que de artes passou a converter-
se em indústria e de esta, agora também, a 
fornecedora de serviços.
Precisamente por isso, é interessante insistir 
nos conceitos de indústria e de serviços: 
- indústria, porque para o desenvolvimento 
de uma actividade torna-se necessário dispor 
de espaço racionalmente dimensionado con-
tando com os colaboradores, as máquinas e 
toda a envolvente.
- Serviço, devido a que a totalidade dos pro-
dutos se fabricam por encomenda e são 
aspectos relevantes: os acabamentos especí-
ficos, os prazos de entrega e como não, outro 
aspecto também importante: o preço.
Estes factores são hoje elementares para o 
sucesso de muitas empresas, que devido à 
diversidade da produção que realizam, têm 
que dispor de processos de especialização 
cada vez mais e mais importantes, nos quais 
intervêm a pré-impressão, a impressão e o 
acabamento final do produto.
Os empresários gráficos do passado viveram 
um processo industrial que necessitava de 
muitos passos. Actualmente, a automati-
zação de processos não tem praticamente 
limites técnicos, bem como a tecnologia e 
velocidade dos equipamentos de impressão 
e, paralelamente, a evolução e adaptação das 
tintas de impressão às distintas classes de 
papel, possibilitando alcançar velocidades 
cada vez maiores.
Apesar de todos estes avanços e contínuas 
inovações, o impressor não deve ter a sen-
sação de que a sua máquina é um robot, 
que faz tudo por ele. Nada disso! Com a sua 
impressora imprime produtos que possuem 
um valor artístico e um caracter estético, 
mas é ele o elemento imprescindível e funda-
mental no controlo e comando da máquina. 
Como elemento determinante, deve reunir 
aptidões que combinem conhecimento, ex-
periência e sensibilidade.

operário a patrão: “trabalhava de dia numa gráfica em Almada e à noite, em casa, “pedalava” 
numa Minerva a fazer pela vida. E isto todos os dias da semana, ontem como hoje e hoje como 
amanhã... E sempre assim durante 3 anos, quase sem tempo para dormir”.
Com os olhos contemplando a cadência das suas modernas máquinas em movimento, vai 
fazendo luz na memória: “uma vida que nem é bom lembrar... Gastava as energias de dia no 
patrão e, depois pela noite dentro, a morder-me no desespero de acabar um trabalhinho ou 
iniciar outro, só Deus sabe com que sacrifício...” E sorri com um brilho no olhar a evidenciar 
a satisfação do dever cumprido. E continua a descorrer: “ Cerca de três anos a trabalhar 
em nome individual primeiramente, e depois é que fundei a Tipografia Lobão com o meu 
sobrinho Silvério como sócio. A partir daí já éramos dois a remar no mesmo barco, muitas 
vezes dia e noite, sem tempo para retemperar do cansaço. Mas valeu a pena por aquilo que é 
hoje a Tipografia Lobão: uma empresa tecnologicamente bem apetrechada, com capacidade 
de resposta para todas as necessidades dos nossos clientes”. Depois, expressando grande 
satisfação, continua: “A nossa filosofia de empresa Somos o que os nossos clientes precisam que 

sejamos tem a ver com a importância que damos a cada cliente, pois são eles que valorizam 
a qualidade do serviço que prestamos. É óbvio que esta prática obriga-nos a depender só de 
nós próprios e daí, os nossos investimentos em equipamentos de grande tecnologia. Só nos 
últimos anos, na área da impressão, adquirimos três Speedmaster: uma SM 74 a 4 cores, uma 
SM 74 a 8 cores com retroverso e uma SM 52 a 4 cores com verniz, e ainda uma pequena 
digital. Na área do acabamento, uma máquina de dobrar Heidelberg Stahlfolder TH 56, uma 
máquina de encadernar capa mole Eurobind 600 HM e mais uma guilhotina Polar 78 XS a 
juntar a duas outras que já dispúnhamos. Tudo isto, como calcula, representa muito sacri-
fício e muita responsabilidade assumida, mas a Tipografia Lobão é a amante da minha vida, 
pela qual faço tudo.”

Luís Lobão mostra-se orgulhoso da sua equipa humana e técnica, com a qual realiza todos os 
trabalhos na sua empresa. A finalizar, destaca ainda o vinculo de confiança que mantém com 
a Grafopel e refere o seu apoio incondicional.

Vista parcial  
da área de impressão

Guilhotina Polar 78 XS Máquina de dobrar Heidelberg Stahlfolder TH 56 Encadernadora de capa mole Eurobind 600 HM

Luís Lobão

 


