
de crescimento, principalmente nos paí-
ses emergentes", diz Schreier. A empresa 
está inaugurando uma fábrica na China, 
na cidade de Qingpu, para a produção de 
máquinas. Atualmente, 80% das vendas 
proveem de outros países, principalmente 
China e Brasil, que estão equilibrando a 
performance de países com resultados mais 
fracos. Segundo Schreier, não há planos 
de produção no Brasil, pois apesar de seu 
crescimento, o mercado brasileiro é mais 
sofisticado, não haveria a escala necessária 
para uma produção local de máquinas do 
tipo standard, como as que são produzidas 
na China. "No caso da China, o país tem um 
mercado interno imenso para o qual será 
destinada a totalidade da produção da nova 
fábrica que se dedicará à produção de um 
único modelo", afirmou Shreier. 

Segundo o presidente da Heidelberg no 
Brasil, Dieter Brandt, na América do Sul, 
a empresa não sentiu o impacto da crise de 
2009. "Em 2010, a região cresceu 6,1%, o 
maior crescimento desde 1980, e o segundo 
maior crescimento depois da Ásia." 

O foco no crescimento dos países emer-
gentes é um dos pilares es-
tratégicos da Heidelberg, que 
tem ainda o segmento de em-
balagem e a excelência nos 
serviços e consumíveis, como 
seus dois outros pilares. 

Fábrica de Wiesloch-Walldorf, 
o maior site de produção do grupo Heidelberg. 

Reunião de jovens em treinamento; 
qualificação da mão de obra como item vital. 

A f á b r i c a 

Afábrica da Heildelberg 
em Wiesloch-Walldorf, 

próxima a Heidelberg, conta 
com aproximadamente um 
milhão de metros quadra-
dos de área. Foi inaugurada 
em 1957, e lá se concentra a 

A tecnologia e as principais tendências do mercado 
de impressão, highlights da visita à sede da Heidelberg 

40.000 na América Latina. São números 
que expressam a participação da empresa 
no mercado gráfico, no qual já instalou cer-
ca de 400 mil máquinas em todo o mundo. 
Hoje, a América Latina representa 6% das 
vendas do grupo, e o Brasil se destaca como 
o mais importante mercado da região. A 
convite da empresa, a revista embanews 
visitou a sede e a fábrica da Heildelberg e 
da Polar, além de gráficas clientes. 

Às vésperas da Drupa, o presidente 
mundial do grupo, Bernhard Schreier, que 
também assumiu a posição de presidente 
da Drupa 2012, mostra sua crença no futu-
ro da impressão. "Os negócios de impressão 
representam um mercado de 400 bilhões 
de euros, e há ainda muitas oportunidades 

E
ncravada na bela cidade de Hei-
delberg, na Alemanha, próxima ao 
castelo, ao rio Neckar, que corta a 
cidade, e de sua famosa Universi-

dade, está o futurístico edifício da PMA 
- Print Media Academy, da Heidelberger 
Druckmaschinen AG (Heidelberg), sede da 
companhia para a comunicação, qualifica-
ção e conhecimento. Com vendas de 2,629 
bilhões de euros no exercício do ano fiscal 
de 2011 e 15.828 funcionários, incluindo 
631 trainees e aprendizes, a empresa está 
presente em sete países com 16 fábricas 
para a produção e desenvolvimento, e atra-
vés de 250 unidades de vendas e serviços 
em 170 países, atendendo cerca de 200.000 
gráficas no mundo, aproximadamente 
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produção das máquinas de impressão offset 
plana, montagem de chapas de impressão, 
manufatura das peças mecânicas e eletrô-
nicas, expedição de máquinas e centros de 
treinamento. A fábrica conta com um centro 
de logística global, com produção e distribui-
ção de peças para o mundo inteiro. Possui 
mais de 300 mil peças disponíveis, incluindo 
peças para equipamentos mais antigos, com 
sistema inteligente de envio de acordo com 
o país. As peças não disponíveis localmente 
são despachadas pelo Centro de Logística 
de Wiesloch em 45 minutos. São enviadas 

1.200 peças por dia; cerca de 95% podem 
ser despachadas imediatamente, outras se-
guem em 24 horas. No Brasil há um estoque 
de R$ 10 milhões em peças e consumíveis. 

O Hall 6, com 74 mil m2, equivalente a 12 
campos de futebol, construído em 1986/87, 
produz os principais formatos, Speedmaster 
CX, Speedmaster CL, Speedmaster XL 105. 
O Hall 11, com 35 mil m2, inaugurado em 
2007, para a produção das impressoras VLF, 
de grande formato, recebeu investimentos 
de mais de 45 milhões de euros. 

Para manter sua posição, uma dos im-
portantes ativos da Heidelberg são os seus 
centros de treinamento, as PMAs - Print 
Media Academy. São 17 unidades em todo 
o mundo, inclusive uma em São Paulo, de-
dicadas ao treinamento de profissionais da 
indústria gráfica. Na fábrica de Wieslock, 
estão 700 pessoas em treinamento; vários 
são jovens em seu primeiro emprego, que 
receberão treinamento completo nos vários 
setores da empresa. 

P i l a r e s e s t r a t é g i c o s 

Um dos pilares estratégicos da Heidel-
berg, o segmento de embalagem apre-

senta um grande potencial de crescimento, 
principalmente nos países emergentes. Se-
gundo pesquisas da Pira e da Global Insight, 
o mercado mundial de embalagem em 2009 
foi de 450 bilhões de euros. A projeção para 
esse mercado é de um crescimento de 3,0% 
ao ano até 2014, ultrapassando os 500 bi-
lhões de euros. A região de maior crescimen-
to deverá ser a Ásia Pacífico, com 5,6% ao 
ano, atingindo 160 bilhões de euros em 2014. 
Para o mercado brasileiro de embalagem a 
projeção é de alta de 6,2% ao ano até 2014. 

Visitamos a gráfica de embalagens 
Bauer, na cidade de Pfedelbach, na Ale-
manha, que tem como principal mercado 
o setor farmacêutico. Fundada em 1960, 
passou a se dedicar ao mercado de emba-
lagem a partir de 1971. Hoje é uma gráfi-
ca totalmente integrada, com foco na qua-
lidade, e controle completo do processo. 
A Bauer possui 85 funcionários, produz 
250 milhões de cartuchos/ano e estima 
faturar 13 milhões de euros em 2011. Os 
investimentos na modernização do par-
que, que incluíram a aquisição de novas 
máquinas Heidelberg e a integração do 
sistema, em 2007 e 2008, permitiram um 
aumento de 30% no número de pedidos, 
segundo o diretor Matthias Bauer. 

O terceiro pilar estratégico da Heidel-
berg, o setor de serviços e consumíveis, ga-
nha importância no atual ambiente de negó-
cios das gráficas, segundo Marcel Kiessling, 
membro do Conselho, responsável pelos Ser-
viços. Com a pressão em cima dos custos, o 

aumento da concorrência, e diversas deman-
das em relação ao meio ambiente e susten-
tabilidade, a Heidelberg considera sua atua-
ção nessa área chave para ajudar a garantir 
um futuro rentável para seus clientes. "E 
preciso atender diferentes necessidades do 
mercado, desde tiragens muito curtas, cada 
vez mais personalizadas, até as gráficas 
que optam por mercados de grande volume, 
além de tentar responder dúvidas que estão 
na cabeça de todos os que atuam no setor, 
em relação ao papel da impressão no mix 
de midia e as oportunidades ou ameaças da 
Web 2.0. E preciso reconhecer os diversos 
cenários de atuação dos seus clientes para 
ajudá-los a obter a melhor rentabilidade, e aí 
entra o papel da Heidelberg", diz Kiessling. 

T e n d ê n c i a s 

Uma das tendências que deverão ser evi-
denciadas na próxima Drupa é o das 

impressoras VLF (Very Large Format), que 
têm revolucionado os mercados em que são 
instaladas. A Heidelberg atua nesse merca-
do com a Speedmaster XL 145 -162, que se 
destaca por características como altíssimo 
volume e velocidade de produção, e permite 
combinar vários trabalhos numa só folha, 
com reduzido tempo de preparação e menor 
perda de papel no acerto. Está sendo utili-
zada principalmente em gráficas de embala-
gem na Europa e América do Norte. "É um 
equipamento que exige uma larga escala de 
produção para que se torne interessante." 

Outra vertente aponta para a necessi-
dade de gráficas pequenas e médias ganha-
rem em flexibilidade para atender curtas 
tiragens com dados variáveis e personaliza-
ção, alta qualidade de impressão, em tempo 
reduzido. Um tipo de segmento para o qual 
o sistema digital combinado ao offset, com 
interface Prinect, tem demonstrado as me-
lhores respostas, segundo Andréas Forer. 
A Heidelberg firmou recentemente uma 
parceria com a Ricoh, de impressão digital, 
ampliando as soluções com foco na maior 
rentabilidade da gráfica. O modelo Ricoh 
Pro C 901 imprime em duplex de até 300 g. 
"A escolha do sistema a ser utilizado depen-
de muito das características do trabalho, da 
aplicação e da tiragem, para se obter o ponto 
optimum de rentabilidade", disse. 

Visitamos também uma gráfica co-
mercial em Obrigheim, a Metzgerdruck, 
especializada na produção de material 
promocional de alta qualidade e a fábrica 
da Polar, em Hofheim, empresa dedica-
da à produção de guilhotinas e periféri-
cos para a indústria gráfica, parceira da 
Heidelberg, sobre as quais falaremos em 
nossas próximas edições. 
www.heidelberg.com A ut
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http://www.heidelberg.com
Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 22, n. 259, p. 28-30, out. 2011. 




