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Graphicsleader Packaging, S.A.
Incrementa produtividade com Speedmaster  XL 105-6+LX2

A  actividade produtiva e comercial da Graphicsleader conta, desde 

há alguns meses, com uma nova ferramenta que potencia ao máximo 

as suas capacidades e oportunidades no mercado gráfico. Trata-se de 

uma máquina Speedmaster XL 105 de 6 cores, verniz e saída alongada.

Heidelberg Speedmaster XL 105 • O grande impulso para a sua 
empresa: máxima produtividade, qualidade de topo e altíssima 
rentabilidade.



NewsLetter Grafopel • Fevereiro 2009

Visite a nossa página na Internet em www.grafopel.pt
�

NewsLetter Grafopel • Fevereiro 2009 

Visite a nossa página na Internet em www.grafopel.pt Visite a nossa página na Internet em www.grafopel.pt
2 

Em toda a sua existência, ambas as empresas 
souberam adaptar-se, no largo período de 
tempo que levam na indústria gráfica, à neces-
sidade de optarem por sistemas e tecnologias de 
ponta, que lhes conferisse um lugar de liderança 
na indústria gráfica. Uma prática que continua 
também na nova empresa.
A última aquisição feita pela Graphicsleader 
é uma boa prova disso: a instalação de uma 
Heidelberg Speedmaster XL 105, de 6 cores 

e verniz - a máquina tecnologicamente mais 
avançada do mercado. 
Uma visita às magníficas instalações da em-
presa, situada em Seixezelo, Grijó - Vila Nova 
de Gaia, permitiu observar máquinas em 
plena produção, produtos em processo de fa-
bricação, profissionais que acrescentam valor 
a uma cadeia de actividades, potenciada agora 
de forma superior pela incorporação da Hei-
delberg  Speedmaster XL 105, de 6 cores.

Fusão entre tradição e progresso • A em-
presa Graphicsleader resulta da fusão de 
duas importantes gráficas: Valentim Santos  
e Litografia de Portugal.

A nova máquina permitirá à Graphicsleader 
fixar metas ambiciosas de crescimento base-
adas numa estratégia de cotas mais altas de 
qualidade e produtividade.
São poucas as empresas que na área do pa-
ckaging podem oferecer uma elaboração de 
embalagens desde a criação até ao produto 
final acabado. Para isso, a Graphicsleader 
conta com equipas bem treinadas nas áreas 
da criação, pré-impressão, impressão e aca-
bamento, sectores estes equipados com o 
melhor standard mundial em tecnologia.

Duas grandes trajectórias

A Valentim Santos, iniciou a sua actividade 
em 1978 e, desde então, foi cumprindo ri-
gorosamente objectivos de curto e médio 
prazo, de que foi resultando a incorporação 

de novos equipamentos, estratégias comer-
ciais e de gestão, e aumento de capacidade 
produtiva. Tempos depois de verificar que 
o negócio exigia impulsos continuados, foi 
aumentando a sua capacidade produtiva, 
de forma a poder expandir-se para além dos 
seus limites locais. 
Em 1996 empreendeu um ambicioso pro-
jecto de expansão, com a aquisição de novos 
equipamentos, que permitiu aumentar para 
o dobro a capacidade instalada, conquistar 
uma forte posição de liderança no mercado 
nacional e, ao mesmo tempo, marcar pre-
sença em diversos países europeus. 
A adopção de estratégias, de forma a agi-
lizar um processo de melhorias contínuas 
em toda a cadeia produtiva, um exaustivo 
controlo marcado pelo rigor da qualidade, 
da formação, da especialização e da actuali-
zação permanente dos seus quadros e, bem 
assim, o cumprimento responsável das exi-
gências ambientais, potenciaram a Valentim 
Santos, S.A. como uma das empresas lideres 
no sector do packaging.
Mas, a história de Valentim Santos na indús-
tria gráfica remonta ao seu início de activi-
dade laboral aprendendo as distintas funções 
de uma gráfica, com máquinas tipográficas 
primeiro e, depois, com máquinas de offset. 
Mais tarde, depois de uma primeira experi-
ência como associado numa gráfica familiar, 
decide instalar-se por conta própria. Uma 
decisão que congregou riscos, pois já tinha 
responsabilidades familiares.
Quando iniciamos o século XXI, a biografia 
empresarial de Valentim Santos oferece a 
grande lição de um homem que conseguiu 
transformar sonhos em projectos, que 

A Litografia de Portugal e Valentim 
Santos, duas empresas já lideres no 
Mercado Nacional e com posições im-
portantes no Mercado Ibérico, jun-
taram-se com o objectivo de ganhar 
dimensão para continuarem o seu 
crescimento no mercado aberto em 
que nos encontramos.
Tendo como suporte de base uma 
equipa de excelente formação técnica 
e dispondo de equipamentos de última 
geração nas várias áreas produtivas, a 

Graphicsleader exporta actualmente 
mais de 50% da produção, sobretudo 
no mercado Europeu.
Integra na sua organização um 
departamento de inovação, pes-
quisa e desenvolvimento, cujos 
resultados lhe têm proporcionado 
um reconhecimento de valor e lhe 
têm continuado a abrir portas a 
novos mercados, consolidando 
um crescimento ponderado e pro-
gressivo.

Graphicsleader Packaging
     Nova  imagem corpora t i va

Uma estimativa efectuada no ano 2000 
sobre o consumo per capita de embala-
gens, dava como principais consumidores 
mundiais os japoneses.
Segundo a estimativa do ramo do papel, 
também em 2000, o consumo per capita 
andava à volta de 440 dólares.
Atrás do Japão situavam-se os americanos com 
400 dólares, e a pouca distância ficavam os ci-
dadãos da União Europeia, com 380 dólares.
O consumo médio mundial era somente 
de 80 dólares per capita, o que assinalava 
uma enorme necessidade de recuperação 
nos países menos desenvolvidos.
Os maiores potenciais de mercado es-
tavam na Ásia, muito especialmente na 
China e na Índia.
Desde então até agora, especialmente na 
Ásia, mas também nos Estados Unidos da 
América e na Europa, o consumo de em-
balagens tem vindo a aumentar substan-
cialmente e as perspectivas são de cresci-
mento continuado.

Os exemplos ilustram como a embalagem 
é indispensável. Cerca de 90% dos artigos 
precisa de uma protecção. Na maior parte 
dos casos é de papel, cartão ou cartolina.
Na opinião dos especialistas nesta área de 
negócio, registava-se uma tendência para 
as chamadas “embalagens inteligentes”, 
que não se limitam a envolver a merca-
doria. Um bom exemplo são as embala-
gens que contribuem para a conservação 
de produtos tão delicados como os per-
fumes, medicamentos e bens de consumo 
alimentar, mas também, por exemplo, 
verduras frescas, flores e até peixe. 
Graças a vários e sofisticados materiais 
novos, os produtos mais sensíveis não têm 
que ser transportados necessariamente 
por via aérea. A possibilidade de utilizar 
também o camião ou mesmo o barco cons-
titui um importante factor de custos.

Os maiores consumidores
de embalagens

O brilho da embalagem

Nas estantes dos grandes armazéns e su-
permercados podem admirar-se autênticas 
obras de arte de impressão de embalagens. 
O verniz brilhante de base aquosa ou 
verniz ultra violeta (UV), aplicados 
mediante envernizamento simples ou 
duplo, já há muito tempo que formam 
parte do programa standard de acaba-
mento de embalagens. 
De tal forma são fascinantes, que há emba-
lagens que um não se atreve a tocar porque 
sustêm gotas de água. Contemplando-as 
mais de perto descobre que se trata de um 
efeito muito conseguido graças à aplicação 
de verniz UV em relevo.
Principalmente no que respeita à tona-
lidade da cor e ao desenho dos detalhes, 
torna-se evidente que o verniz faz re-
alçar qualquer trabalho.
Nas embalagens com combinações de 
verniz, estampagem em folha de ouro, 
prata e outras cores ou estampagem em 
seco, é precisamente onde se conseguem 
obter resultados que convidam a con-
templar e até a tocar as embalagens.
O facto é que hoje em dia e mesmo tendo 
em conta os aspectos ecológicos na fabri-
cação e utilização das tintas, é possível 
criar extraordinários trabalhos de im-
pressão, tanto para o mercado de massas 
como para os segmentos de preço alto.

Actualmente, o desenvolvimento tecnológico 
na indústria gráfica permite uma enorme 
margem de manobra aos criativos. Em todos 
os exemplos mencionados põem-se de ma-
nifesto muitos conhecimentos e informa-
ções necessárias para criar uma embalagem, 
desde a ideia até à execução, de tal maneira 
que resulte factível sem contratempos, de 
forma a que depois de impressa se possa apre-
ciar como a ideia, a concepção e a fabricação 
resultou divertida e foi como um  simples 
exercício obrigatório cujos resultados, numa 
escala de 10, merecem um 15!      

(Continua página 5)
Área de impressão - aspecto parcial
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converteu depois em realidades que se tor-
naram tangíveis: iniciar uma empresa que 
depois se transformou num verdadeiro 
referencial da indústria gráfica na área do 
packaging, criando emprego e riqueza à 
base de seriedade, trabalho e um bom co-
nhecimento do ramo gráfico. Rodeado de 
pessoas adequadas, sem deixar de destacar 
o decisivo papel da família em toda a sua 
trajectória empresarial, em que esposa e 
filhos colaboraram  desde os momentos 
mais incertos até alcançar a sustentabili-
dade da empresa.
A partir de 1984 outorgou nos filhos, Vitor 
Santos, Glória Santos e Paula Santos o papel 
determinante de levar a marcha da empresa. 
Uma decisão bem sucedida, que potenciou 
a garantia de continuidade da Valentim 
Santos e, paralelamente, a adequação da sua 
trajectória para um novo conceito de moder-
nidade, amplamente conseguido. Destaca-se 
o grande esforço realizado, quer na am-
pliação das actuais e excelentes instalações, 
adequando-as às necessidades de instalação 
de maquinaria produtiva. 

Embalagem é mensagem! • Não há dúvida que a embalagem confere 
carácter inconfundível ao produto. Ela é um factor decisivo em 
transformar um produto desconhecido num produto vendável. 

Isto tem a ver com a arte de seduzir o cliente 
através de uma imagem que torne o produto 
inconfundível.
Um desenho inteligente e cores harmo-
niosas, que apresentem uma mensagem 
com grande atractivo visual, têm um efeito 
imediato sobre o comprador, que reage emo-
cionalmente pela compra e decide, assim, o 
êxito do produto.
A sedução frente a um lote transforma es-
tados de ânimo emocionais. E quantas mais 
emoções desperte um produto no com-
prador, tanto mais será o seu impulso de 
comprar. É verdade que os clientes gostam 
de ser seduzidos por mensagens que dêem 
a sensação de tornar a vida mais feliz. Tudo 
isto é fácil de dizer, mas não tão fácil de pôr 
em prática. Como conseguir uma emba-
lagem que destaque a sua presença num lote 
de produtos concorrentes ou diversificados? 
Como conseguir que, entre centenas ou mi-
lhares de outros produtos expostos, um pro-
duto destaque a mensagem: “compra-me”!
Estudos científicos descobriram os factores 
que desencadeiam o estímulo da compra: a 
fascinação do novo atrai a curiosidade hu-
mana; a fascinação pelo que é diferente da-

quilo a que estamos acostumados; o humor 
ou simpatia que se pode extrair de uma 
imagem que crie uma corrente de empatia; 
o desenho e a forma da embalagem, que 
desperte no cliente o desejo de: “hás-de ser 
meu!”
O que significam todos estes conhecimentos 
sobre os factores da fascinação na hora de 
desenhar e criar uma embalagem? Eis a res-
posta: tem que chegar ao maior número pos-
sível de sentidos. Não somente à vista, mas 
também ao tacto, ao olfacto e ao ouvido.
A primeira e mais elementar das formas de 
sentir não é nem ouvir nem ver: é apalpar. 
A sensação táctil desempenha um papel ex-
traordinariamente importante na decisão 
de compra. Uma embalagem suave e sedosa, 
fabricada com uma cartolina de boa quali-
dade, desperta estímulos mais agradáveis 
que uma cartolina rugosa ou uma fria e ina-
nimada embalagem de plástico.
Graças a processos inovadores na impressão 
de embalagens, os estímulos visuais, a sen-
sação táctil e o prazer olfactivo são reali-
dades actuais. Mas também já é possível 
integrar chamativos estímulos acústicos em 
embalagens.

O caminho é óbvio: em tempo de inflação 
de estímulos, nenhum fabricante de artigos 
ou produtos pode descuidar a embalagem. 
O perfumes são um bom exemplo. Está de-
monstrado que, apesar dos profundos senti-
mentos que despertam os aromas, 85% das 
mulheres só reconhece “a sua marca” pela 
embalagem e não pelo odor. O que explica, 
em parte, as luxuosas embalagens deste pro-
duto.
Mediante novas técnicas de acabamento 
como os vernizes especiais, a aplicação de 
laminagens ou estampagens em relevo, utili-
zação de tintas metalizadas, efeitos lenticu-
lares, tramas estocásticas, etc., a embalagem 
converte-se numa atracção para todos os 
olhares.
No passado, só alguns destes estímulos eram 
possíveis, mas resultavam trabalhosos e de 
custos muito elevados. A fabricação das 
embalagens exigia várias passagens e contí-
nuas mudanças de máquinas até convertê-
las num produto atractivo. Na actualidade, 
dispomos de tecnologias que simplificam e 
embaratecem substancialmente o fabrico de 
embalagens, na base de soluções inovadoras, 
que oferecem novas perspectivas.       

Litografia de Portugal

Remonta a 1893 o nascimento da Litografia 
de Portugal, na Rua da Rosa, em Lisboa. Teve 
como fundadores, entre outros, Jacinto José 
Pinto da Silva e o filho, José Rufino Peres, 
respectivamente bisavô e avô do saudoso 
empresário Carlos Peres, pai de Carlos Jorge 
Peres, um dos actuais administradores da 
Graphicsleader.

O meio litográfico de então reduzia-se a três 
ou quatro oficinas gráficas desta especiali-
dade, a concorrerem num mercado restrito, 
débil e retraído.
O aparecimento da Litografia de Portugal, 
com os recursos técnicos e artísticos dispo-
níveis, aliados ao dinamismo dos seus funda-
dores, veio revolucionar o meio gráfico da-
quela época, captando o interesse dos mais 
consagrados artistas plásticos, que encon-
traram na Litografia de Portugal o meio mais 
indicado para a divulgação das suas obras.

Entretanto, com passos seguros, a empresa 
foi ampliando a sua actividade pelas áreas 
do livro, da publicidade, da embalagem e ro-
tulagem, vindo a conquistar vários prémios 
nacionais e internacionais pelos trabalhos 
litográficos expostos.

Em 1912 adquirem a primeira máquina de 
impressão offset – uma George Man, mo-
nocolor, no formato 60x90 cm. - a primeira 
a entrar no país, o que causou grande ad-
miração entre os litógrafos da época, face 
à facilidade operacional do equipamento e 
do sistema, assim como a velocidade de im-
pressão, muito superior à máquina litográ-
fica, aumentando drasticamente a produti-
vidade da empresa.

Já no consulado de Carlos Peres, repu-
tado técnico gráfico e grande entusiasta 
das artes gráficas, a Litografia de Portugal 
atingiu um nível de superação técnica 
dominante, para o que muito contribuiu 
o conhecimento aprofundado de Carlos 
Peres sobre os avanços técnicos verifi-
cados na fotografia, na selecção de cores, 
na utilização de máscaras para facilitar as 
dificuldades de retoque, no transporte e 
gravação de chapas, etc. 
Em toda a sua larga existência definiu-se 
sempre como um empresário inconforma-
damente exigente, acompanhando o desen-
volvimento que, continuamente, se fazia 
notar no exterior, de forma a dotar a em-
presa da mais actual tecnologia e garantir 
a melhor imagem corporativa da Litografia 
de Portugal.     

(Continuação página 3)

Área de acabamento - aspecto parcial
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A embalagem dará que falar... • Se se cumprirem as profecias, as 
embalagens de amanhã além de cómodas serão comunicativas! 
Desde as estantes dos supermercados as embalagens fazem-se 
ouvir: "Oferta especial! Compra-me!"

Latas, garrafas, caixas e embalagens de todo o tipo falam animadamente quando o 
cliente passa pela frente dos lotes onde repousam. Cada uma delas é um vendedor. 
Quanto mais ruidoso, melhor!
Isto já não é fantasia de um escritor de ficção, mas sim a tendência do que será a 
embalagem já depois de amanhã.
Para que não provoquem um caos acústico nos supermercados, as embalagens 
poderão comunicar os preços actualizados, as informações sobre o produto ou as 
mensagens publicitárias através de um ecrã integrado no carro de compras. O que 
resulta factível desde o ponto de vista tecnológico. Micro chips podem ser agre-
gados às embalagens, que enviam informações a uma unidade receptora instalada 
no carro de compras do cliente.
Quando todas as embalagens forem equipadas com chips, a visita ao supermercado 
resultará muito mais cómoda e atractiva. Assim, com a “embalagem inteligente” 
podem tornar-se  supérfluas as caixas registadoras e as desagradáveis filas de es-
pera. Ao passar pelas saídas de controlo, os artigos do carro de compras emitirão 
os dados a um computador que indicará o preço total dos produtos adquiridos. O 
cliente pagará com o seu cartão de crédito e o sistema abrir-lhe-á a porta de saída. 
Tudo simples, cómodo e rápido.
No entanto, os sentidos também compram!
É óbvio que a embalagem tende a ser cada vez mais atractiva. E porquê? Porque 
as ganas de comprar soltam-se perante uma embalagem que nos seduz, que apela 
à nossa sensibilidade e aos nossos sentimentos, que desperta nostalgia e envolve 
tão atractivamente mesmo os produtos mais triviais a que, na maioria dos casos, 
somos incapazes de resistir-lhes!
Cerca de 90% dos produtos produzidos carecem de ser embalados e envasilhados. 
Devido a isso, o sector de embalagem e envasilhamento é um dos maiores ramos in-
dustriais do mundo: mais de 100.000 empresas, que ocupam mais de cinco milhões 
de pessoas alcançam uma facturação global superior a 500.000 milhões de euros.

A Speedmaster XL 105 apresenta os standard 
mais elevados na impressão offset e rendi-
mento de máxima categoria para um mer-
cado exigente.

Desde há muitos anos, no mercado da emba-
lagem e da rotulagem, e também na dos im-
pressos comerciais de alta gama, predomina a 
tendência de utilizar mais cor, mais efeitos es-
peciais e acabamentos de maior complexidade. 
Os clientes querem diferenciar-se e exploram 
o enobrecimento dos seus produtos com tintas 
especiais, vernizes de diferentes tipos, incluso 
UV e suportes de impressão inusuais. 
Graças a numerosas possibilidades de con-
figurações, a Speedmaster XL 105 poderá 
adaptar-se a todas as necessidades: desde 4 até 
10 cores tudo é possível. Incorporando equipa-
mento UV plenamente integrado, consegue 
ampliar mais ainda as suas performances. 

Se equipada com um ou dois grupos de 
verniz permitirá realizar ainda mais acaba-
mentos de alta gama. E se se pretende exe-
cutar trabalhos com aplicações especiais, a 
Heidelberg dispõe da Speedmaster Duo, e de 
módulo de laminação a frio FoilStar.

Com as suas variantes e configurações, a 
Speedmaster XL 105 satisfaz quase todos os 
desejos de uma gráfica industrial. 
Tanto em impressão de embalagens, como 
na de rotulagens ou de trabalhos comerciais, 
a Speedmaster XL 105 foi concebida para 
fazer frente às exigências máximas de cada 
cliente.

Cálculo de capacidade

A grande automatização e a velocidade 
máxima de produção até 18.000 folhas 

por hora, permitem obter um claro cres-
cimento de produtividade até 50% com-
parativamente com uma Speedmaster SM 
do mesmo formato e configuração, já que 
quase todos os pedidos podem ser produ-
zidos à máxima velocidade, o que  signi-
fica uma economia de centenas de horas ao 
cabo de um ano, tempo que poderá dispor 
para realizar muitos mais pedidos.

A Speedmaster XL 105 foi produzida para 
que os seus utilizadores possam vencer 
no mercado. O seu grande rendimento 
produtivo, combinado com a sua exce-
lente qualidade de impressão permite 
aumentar drasticamente a produção. 
O conceito transversal da máquina  
Speedmastyer XL 105 faz que em qual-
quer circunstância consiga obter resul-
tados insuperáveis.

Graphicsleader – Heidelberg Speedmaster XL 105-6+LX2

Carro de compras do futuro

O principal fornecedor da indústria de embalagem e en-
vasilhamento é o sector gráfico, posto que a impressão é 
parte integral do processo de produção de embalagens e 
rotulagens. O impressor, utilizando diversos materiais e 
suportes, elabora impressionantes quantidades de prá-
ticas caixas dobráveis ou utiliza também os complicados 
processos de acabamento para converter rótulos, contra 
rótulos e gargantilhas em autênticas jóias de colecção.
Tanto nas embalagens funcionais como nas de luxo, o im-
pressor ajuda os especialistas em marketing a melhorar 
o perfil competitivo dos produtos que se lançam no mer-
cado.
Hoje em dia, a embalagem e a rotulagem ocupam, sem 
qualquer dúvida, um lugar destacado no marketing das 
empresas.

Peak Performance Class • A Speedmaster XL 105 apresenta os 
standard mais elevados na impressão offset e rendimento de máxi-
ma categoria para um mercado exigente.


