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ESTUDOS DE CASO 





INTRODUÇÃO 

O Projeto “apigraf - inovar para vencer” desenvolvido pela Apigraf, 
visa a definição de um caminho estratégico para a fileira do setor – 
Indústria Transformadora de Papel e Indústria Gráfica – com especial 
incidência nas empresas das regiões NUTS II relevantes, acompanha-
do de um conjunto de ações que promovam a inovação, o 
empreendedorismo e o espírito empresarial das empresas e empresá-
rios/empreendedores da Região NUTS II 

O objetivo estratégico do projeto consiste em definir uma nova orien-
tação estratégica para as empresas do setor, por forma a estimular 
as empresas a incorporarem eixos de inovação nos seus modelos de 
negócio e formas de intervenção no mercado, com particular inci-
dência nas empresas das regiões do Norte, Centro e Alentejo, poden-
do conduzir: 

‒  ao surgimento de novos modelos de negócios, orientados para a 
procura (cliente); 

‒  à adoção de novos processos e novas tecnologias; 

‒  ao redireccionamento para novos clientes e novos mercados; 

‒  ao alargamento da cadeia de valor, quer a montante ao nível da 
conceção, da engenharia, I&D, …, quer a jusante ao nível do merca-
do, da inovação, no produto, entre outros; 

‒  ao estabelecimento de novas parcerias ou redes de cooperação 
com outros players de mercado, garantindo a geração de valor 
acrescentado para o setor e efeitos positivos de arrastamento na 
economia; 

‒  à diferenciação de formas de atuação distintas consoante a locali-
zação onde se inserem as empresas. 

Pretende-se, assim, fazer um enfoque na conceção de uma nova 
orientação das empresas do setor, com especial incidência das 
empresas das regiões NUTS II, baseadas numa estratégia de suporte 
ao desenvolvimento do setor em Portugal. 

Projeto “apigraf - Inovar para Vencer” 

Objetivos estratégicos 



Esta atividade teve como objetivo operacional identificar e dissemi-
nar boas práticas empresariais através de benchmark de casos de 
sucesso que se destacam ao nível da inovação, diferenciação 
(tecnológica e não tecnológica) e, mesmo, de internacionalização. 

A metodologia adotada para a seleção das empresas atendeu a 
critérios de ordem geográfica – três das empresas selecionadas 
encontram-se sedeadas na Região Norte e apenas uma na Região 
de Lisboa –, sectorial – no conjunto das empresas selecionadas estão 
representadas as atividades core do Sector das Indústrias Gráficas de 
Comunicação Visual e Transformadoras do Papel – e temática – três 
das empresas diferenciam-se pelas suas boas práticas ao nível da 
inovação e uma pela sua capacidade de internacionalização. Assim, 
foram selecionadas as seguintes empresas: 

FIRMO, empresa que atua no domínio da transformação de papel/ 
cartão e no comércio de artigos de papelaria. 

A Firmo é líder no comércio de artigos de papelaria, escritório e esco-
lar, contando com mais de 60 anos de tradição no mercado nacio-
nal e internacional e com um portfólio de produtos alargado e diversi-
ficado. Para além disso, esta empresa tem uma longa tradição indus-
trial no fabrico de materiais que acompanharam gerações e que se 
tornaram ícones indissociáveis da marca Firmo, como o caderno azul, 
o caderno capa preta, a sebenta ou mesmo o caderno de estudos. 
Adicionalmente, a Firmo fabrica toda uma gama de cadernos, enve-
lopes e pastas de arquivo, que se encontram presentes em todo o 
território nacional e em muitos mercados internacionais. 

GRUPO OCYAN, constituído pelas empresas: GPI - Gabinete de Pro-
cessamento de Imagem, Lda; Prodigit - Gabinete de Impressão Digi-
tal, Lda; Gio - Gabinete de Impressão Offset, Lda; Wavenology, Lda.;  
e RMG Direct, Lda. 

A Ocyan possui uma capacidade de produção instalada capaz de 
dar resposta aos mais exigentes desafios da impressão digital e offset, 
distinguindo-se pela sua oferta global de equipamentos e serviços, de 
pré-impressão, impressão e pós impressão, para as mais diversificadas 
tipologias de formatos, suportes e tiragens. A Ocyan complementa o 
seu core business com uma oferta de serviços de acabamento, mon-
tagem e assemblagem e de acompanhamento comercial personali-
zado, de cada cliente e de cada trabalho. As valências e recursos ao  

AÇÕES DE DEMONSTRAÇÃO EMPRESARIAL 



 

dispor da Ocyan permitem-lhe vender um serviço gráfico em impres-
são digital e offset a toda a linha, com entrega “chave na mão”. Ain-
da em complemento da sua atividade principal, a Ocyan presta ser-
viços na área do Marketing Direto e na Gestão de Concursos e Pro-
moções. 

MARSIL, empresa que atua nas áreas da pré-impressão; impressão 
offset; impressão (offset) rotativa e acabamentos. 

Uma das vantagens competitivas da Marsil, face a outras empresas 
congéneres, prende-se com a gestão do economato e stocks de 
formulários para grandes instituições financeiras. Neste campo, a  
Marsil compromete-se a fazer a gestão do economato de todas as 
agências a nível nacional e a fazer a distribuição direta em cada 
agência (numa filosofia, para o cliente, just-in-time). Trata-se de um 
serviço adicional de valor acrescentado que permite um grau supe-
rior de planeamento da produção, uma vez que consegue prever 
com maior fiabilidade as necessidades do cliente ao longo do ano. 

GRUPO MULTITEMA, constituído pelas empresas: MULTITEMA – Soluções 
de Impressão, SA e MULTITEMA – Produções Gráficas, SA. 

O Grupo Multitema atua no mercado da Gestão da Produção Gráfi-
ca, prestando serviços de pré-impressão, impressão digital pequeno e 
grande Formato e impressão offset. Constituído em 1990, o Grupo 
Multitema cedo marcou posição como um dos mais ativos e inova-
dores grupos empresariais do sector. Hoje, distingue-se no mercado 
gráfico como um parceiro de referência, prestador de um serviço 
qualificado, de gama alargada, inovador, competitivo e orientado 
para o cliente. 

 





TODOS TEMOS UM PAPEL 

FIRMO, empresa que atua no domínio da transformação de papel/ 
cartão e no comércio de artigos de papelaria. 

A Firmo é líder no comércio de artigos de papelaria, escritório e esco-
lar, contando com mais de 60 anos de tradição no mercado nacio-
nal e internacional e com um portfólio de produtos alargado e diversi-
ficado. Para além disso, esta empresa tem uma longa tradição indus-
trial no fabrico de materiais que acompanharam gerações e que se 
tornaram ícones indissociáveis da marca Firmo, como o caderno azul, 
o caderno capa preta, a sebenta ou mesmo o caderno de estudos. 
Adicionalmente, a Firmo fabrica toda uma gama de cadernos, enve-
lopes e pastas de arquivo, que se encontram presentes em todo o 
território nacional e em muitos mercados internacionais. 

FIRMO : 

Sociedade Anónima 

Atual Sociedade (FIRMO) constituída em 2011 (origens remon-
tam a 1951) 

Atividade: Comércio de artigos de papelaria e transformação 
de papel/ cartão 

Instalações no Porto, Vila Nova de Gaia e em Lisboa 

 

Dados de 2013. 

Volume de negócios 20,3 milhões de euros  

VAB 4,6 milhões de euros  

Exportações 3 milhões de euros (15% do Vol. Neg) 

Emprego: 180 trabalhadores  



HISTORIAL – PRINCIPAIS MARCOS EVOLUTIVOS 

Fundada em 1951, pela mão de 3 irmãos, a FIRMO é hoje líder na 
produção e comércio de artigos de papelaria, escritório e material 
escolar, contando com mais de 60 anos de tradição no mercado 
nacional e internacional e com um portfólio de produtos alargado e 
diversificado. Nesta empresa fabricam-se produtos que acompanha-
ram gerações e que se tornaram ícones indissociáveis da marca FIR-
MO. 

Em 1990, entrou na empresa o primeiro capital alheio à família Santos 
Carvalho. Com a entrada de acionistas do grupo Arjo Wiggins, em 
1998, a Firmo chegou mesmo a mudar de nome em 2006 passando a 

d e s i g n a r - s e   
Antalis. 

Em 2011 a 
marca Firmo 
vo l ta  ao 
núcleo fami-
liar que a fez 
nascer há 60 
anos – ao clã 
Santos Carva-
lho – que 
aposta agora 
na moder-
nização da    
c h a n c e l a , 

associando-a a uma imagem mais moderna e adaptada quer aos 
novos produtos, quer à sua gama permanente. Em paralelo, foi tam-
bém criada uma nova assinatura: "Todos temos um papel". A compra 
da unidade de negócio Office Trade à multinacional francesa Antalis 
foi concretizada através da empresa AVS – Envelopes e Papelarias, 
Lda., uma empresa nacional produtora e distribuidora de envelopes e 
outras soluções de embalagem postal. 

A marca dispõe atualmente de diversas linhas e coleções de material 
escolar, de escritório e papelaria em geral. Alguns dos seus produtos 
são conhecidos e utilizados de geração em geração, sendo encara-
dos como verdadeiros ícones, a saber: o caderno de capa preta Fir-
mo, o caderno espiral "Universitário" de capa azul, o bloco de dese-
nhos "Estudos" e a "Sebenta". 

A FIRMO é certificada de acordo com o referencial ISO 9001 e tam-
bém dispõe da certificação FSC e PEFC (processos de certificação 
da gestão florestal). 

A Firmo apostou na sua internacionalização e detém já presença em 
vários mercados internacionais intracomunitários e extracomunitários, 
onde assumem protagonismo os mercados da Irlanda, Inglaterra, 
Holanda, Marrocos, Cabo Verde, Angola e Moçambique. 



MODELO DE DESENVOLVIMENTO   

A estratégia prosseguida pela Firmo, ao longo dos últimos, assenta em 
três pilares fundamentais: fornecimento de produtos e serviços de 
excelência aos clientes, desenvolvimento sustentável e otimização 
da utilização dos seus recursos produtivos. 

A marca FIRMO é uma marca detentora de notoriedade, uma marca 
com história e tradição mas ao mesmo tempo moderna e contempo-
rânea, atenta às mudanças e novas tendências, acompanhando a 
volatilidade do mercado. 

A nova assinatura da marca “Todos temos um papel” posiciona-a 
como uma marca líder, diferenciadora e com um papel ativo e res-
ponsável em todas as suas áreas de atuação, na sociedade e no 
ambiente. 

A Firmo combina a sua atividade industrial na produção de cadernos, 
envelopes e pastas de arquivo, com a distribuição de mais de 7.000 
referências de produtos de papelaria escolar e escritório, em stock 
permanente, de marca própria ou de outras empresas. Em termos 
produtivos, a Firmo transforma mais de 5.000 toneladas de papel por 
ano. 

A internalização da área de distribuição (atualmente tem dois cash-
and-carry nas duas maiores cidades do país: Porto e Lisboa) permite-
lhe aferir com menor risco os projetos de investimento a empreender, 
uma vez que a proximidade com mercado é um fator essencial para 
analisar necessidades e tendências. 

Para o seu negócio, a Firmo elege como fatores críticos de sucesso a 
notoriedade da marca, a eficiência produtiva que lhe aporta com-
petitividade, a qualidade – do produto, do serviço e da organização 
– e a capacidade de diferenciação pela inovação e design ao nível 
do produto, e reconhece que as suas vantagens competitivas se cen-
tram na capacidade de diferenciação que apresenta, fruto da forte 
componente de design que incorpora nos seus produtos de papela-
ria, em especial nos cadernos escolares; e na internalização da distri-
buição. 

Detentora de uma base estável e alargada de produtos, de uma 
marca com notoriedade e de uma boa organização interna, a Firmo 
orienta atualmente grande parte dos seus esforços para a crescente 
internacionalização dos seus produtos, como forma de ultrapassar a 
reduzida dimensão do mercado interno e potenciar sinergias e acrés-
cimos de rendibilidade por aumento de dimensão, tendo apostado 
em mercados “sofisticados” que reconhecem e premeiam a qualida-
de, como os mercados europeus, e, por outro, em mercados com 
potencial de crescimento, como o mercado angolano. 

TEMÁTICA: INTERNACIONALIZAÇÃO 





PRINTING WAVES OF INNOVATION 

GRUPO OCYAN, constituído pelas empresas: GPI - Gabinete de Pro-
cessamento de Imagem, Lda; Prodigit - Gabinete de Impressão Digi-
tal, Lda; Gio - Gabinete de Impressão Offset, Lda;     Wavenology, Lda 
e RMG Direct, Lda. 

A Ocyan possui uma capacidade de produção instalada capaz de 
dar resposta aos mais exigentes desafios da impressão digital e offset, 
distinguindo-se pela sua oferta global de equipamentos e serviços, de 
pré-impressão, impressão e pós impressão, para as mais diversificadas 
tipologias de formatos, suportes e tiragens. A Ocyan complementa o 
seu core business com uma oferta de serviços de acabamento, mon-
tagem e assemblagem e de acompanhamento comercial personali-
zado, de cada cliente e de cada trabalho. As valências e recursos ao 
dispor da Ocyan permitem-lhe vender um serviço gráfico em impres-
são digital e offset a toda a linha, com entrega “chave na mão”. Ain-
da em complemento da sua atividade principal, a Ocyan presta ser-
viços na área do Marketing Direto e na Gestão de Concursos e Pro-
moções. 

GRUPO OCYAN  constituído pelas empresas: 
GPI - Gabinete de Processamento de Imagem, Lda. 
Impressão digital pequeno formato  pré-impressão e acabamento manual 
Prodigit - Gabinete de Impressão Digital, Lda. 
Impressão digital grande formato  decoração de lojas e impressão têxtil 
Gio - Gabinete de Impressão Offset, Lda. 
Offset  acabamento mecânico e corte/ vinco 
Wavenology, Lda. 
Conceção de peças estruturais e decorações  com recurso a software espe-
cializado de design técnico estrutural e design técnico 3D 
RMG Direct, Lda. 
Finishing de marketing direto  handling  logística promocional e gestão de 
concursos e promoções 
Empresas detentoras de capital nacional (100%) e localizadas na Área Metro-
politana de Lisboa. 
Dados de 2013 

Volume de negócios 7,355 milhões de 
Euros 

 

Exportações 260 mil Euros (3,5% do Vol. Neg) 

Emprego: 74 trabalhadores  

VAB 2,773 milhões de 
Euros 

 



HISTORIAL – PRINCIPAIS MARCOS EVOLUTIVOS 

 Em 1996 foi criada a GPI, posicionando-se no mercado como uma 
empresa prestadora de serviços na área da pré-impressão. 

 Em 2000 deu-se o arranque de um novo projeto: a impressão digital. 
Foi então criada uma nova empresa, a Prodigit, com competências 
para produzir todo o tipo de trabalhos de médio e grande formato. 

 Em 2002, a GPI avançou para a compra de equipamento offset digi-
tal, passando as duas empresas em conjunto a oferecer um serviço 
completo de pré-impressão e impressão digital, em pequenos, 
médios e grandes formatos. 

 Em 2007, mudam de instalações e de imagem. A nova imagem, que 
uniu definitivamente GPI e Prodigit, associada à frase “Damos cor às 
suas ideias”, pretendia transmitir a sua verdadeira vocação: a utiliza-
ção e manipulação da cor. 

 Em 2009 é criada a GIO – Gabinete de Impressão Offset. Esta nova 
unidade, conforme o próprio nome indica, dedicou-se à impressão 
em offset, passando o Grupo GPI/Prodigit/GIO a oferecer um serviço 
completo de produção gráfica. 

 Em 2010 nasce a Ocyan, a nova marca do Grupo GPI/Prodigit/GIO, 
que agrega as diferentes áreas de atividade. A marca então criada – 
Ocyan – pretende transmitir os valores pelos quais este grupo de 
empresas se posiciona no mercado: dinamismo, flexibilidade e inova-
ção. Foram associados à marca Ocyan sete valores, a que corres-
pondem sete cores: “Hightech Purple”, que pretende transmitir a 
capacidade tecnológica das empresas do grupo, nas diferentes tec-
nologias de produção de que dispõe; “On Budget Green”, represen-
tando as “soluções competitivas para todos os formatos, materiais e 
tiragens”; “On Time Red”, que transmite o rigoroso cumprimento dos 
prazos de entrega, “Agility Orange”, que traduz a rapidez de respos-
ta; “Partnership Yellow”, porque a “Ocyan investe fortemente no 
acompanhamento personalizado e em parcerias de longo prazo 
com os seus clientes e, por fim, o “Innovation Blue”, porque conside-
ram que a inovação lhes permite continuar a inventar o futuro, acre-
ditando que é possível fazer sempre diferente e melhor. “Printing 
waves of innovation”, a frase escolhida para associar à marca 
Ocyan, reflecte a ambição do grupo em continuar a ser uma referên-
cia no mercado gráfico português. 

 Em 2012 juntaram-se ao universo Ocyan mais duas unidades: a 
Wavenology e a RMG – Direct. A Wavenology vem dar resposta a 
toda a área de POS, peças estruturais e decorações, com recurso a 
software especializado de design técnico estrutural e design técnico 
3D. A RMG – Direct é uma empresa com uma forte implementação 
no mercado gráfico, e que veio acrescentar aos serviços já disponibi-
lizados pelo Grupo Ocyan, outros como o finishing de marketing 
directo, handling, logística promocional e gestão de concursos e pro-
moções. 

 Dispõe da certificação ISO 12647 e de sistemas de parametrização e 
uniformização de cor em todos os equipamentos de impressão. 



TEMÁTICA: INOVAÇÃO 

MODELO DE DESENVOLVIMENTO   

Desde a sua génese que as empresas que constituem o Grupo 
Ocyan protagonizaram uma estratégia empresarial de diferenciação 
competitiva, cujos principais vetores de desenvolvimento foram, e 
são, a inovação ao nível tecnológico e do processo, a carteira de 
produtos alargada e completa e a qualidade em sentido lato – pro-
duto, serviço e organização. Simultaneamente, colocaram ao serviço 
desta estratégia uma forte aposta no marketing e na construção de 
uma imagem profissional, dinâmica e criativa. 

A partir de 2010, com a criação da marca “OCYAN”, o desenvolvi-
mento empresarial consolidou-se em torno de uma estratégia onde a 
“inovação” ocupa um lugar-chave. A adoção deste motor de desen-
volvimento resultou no desenvolvimento de novos produtos, na cons-
tante introdução de melhorias ao nível dos processos produtivos, quer 
tecnológicas, quer organizacionais que, por sua vez, concorreram 
para alcançar crescentes níveis de produtividade e, consequente-
mente, para a redução de desperdícios. 

A “consequência” económica da estratégia prosseguida materializou
-se na conquista de novos mercados, na redução dos custos opera-
cionais e defesa das margens operacionais, na melhoria das condi-
ções de trabalho e na redução dos impactos ambientais negativos. 

A trajetória do Grupo Ocyan, ao longo dos últimos anos, demonstra 
que conseguiram interiorizar muitos dos fatores críticos de sucesso 
associados ao sector de atividade onde se inserem, designadamente 
criatividade e inovação, foco nas necessidades dos clientes, com 
acompanhamento comercial personalizado de cada cliente, rapidez 
de resposta, eficiência das operações e funcionamento em rede 

Quanto ao desempenho observado nos últimos anos, constata-se 
que a estratégia adotada colocou o Grupo Ocyan num ciclo de 
crescimento contracorrente. Aumentaram a sua quota de mercado 
o que resultou num aumento das vendas, na preservação das mar-
gens de operação da empresa, no aumento da produtividade e na 
geração de novos postos de trabalho. 

Na estratégia do Grupo, é também exemplar a integração dos fato-
res dinâmicos de competitividade, onde sobressaem, além da inova-
ção: o marketing, o design e a qualidade. 

No que se refere ao mix de produtos que compõem a oferta do Gru-
po Ocyan, coexistem os produtos (e processos) tradicionais com pro-
dutos e processos inovadores. Estes últimos complementam a oferta 
base de produtos “gráficos” e acrescentam valor para o cliente. Tra-
ta-se de uma oferta integrada e global, com capacidade de respon-
der a qualquer solicitação/ necessidade por parte dos seus clientes. 





ACRESCENTAR VALOR PELA INOVAÇÃO 

 

MARSIL, empresa que atua nas áreas da pré-impressão; impressão 
offset; impressão (offset) rotativa e acabamentos. 

Uma das vantagens competitivas da Marsil, face a outras empresas 
congéneres, prende-se com a gestão do economato e stocks de 
formulários para grandes instituições financeiras. Neste campo, a  
Marsil compromete-se a fazer a gestão do economato de todas as 
agências a nível nacional e a fazer a distribuição direta em cada 
agência (numa filosofia, para o cliente, just-in-time). Trata-se de um 
serviço adicional de valor acrescentado que permite um grau supe-
rior de planeamento da produção, uma vez que consegue prever 
com maior fiabilidade as necessidades do cliente ao longo do ano. 

MARSIL: 
Sociedade por Quotas 
Atual Sociedade constituída na década de 70 (origens remontam a 
1953) 
Atividade: Offset, offset rotativo e acabamento mecânico 
Instalações no Porto e em Lisboa 
 

Dados de 2013. 

Volume de negócios 3,203 milhões de 
Euros 

 

VAB 958 mil Euros  

Exportações 33 mil Euros (1% do Vol. Neg) 

Emprego: 37 trabalhadores  



HISTORIAL – PRINCIPAIS MARCOS EVOLUTIVOS 

Em 1953 Joaquim António Moreira adquire as máquinas e o alvará de 
tipografia a Maria Mesquita de Silveira (nome que esteve na génese 
da designação Marsil). Instala-se na cave do n.º 76 da Rua Conde de 
Vizela, no Porto, onde inicia a sua tipografia com duas “Minervas”, 
uma guilhotina manual e uma máquina de picotar. Nos vinte e cinco 
anos seguintes dá-se a construção dos alicerces da Marsil. 

Em 1979 é constituída a atual sociedade com a denominação de 
Joaquim António Moreira & 
Filhos, Lda. A Marsil era então 
apenas uma marca comer-
cial. 

Na década de 80 foi feito o 
primeiro exercício de seg-
mentação de clientes que 
enfatizou o cliente institucio-
nal, principalmente institui-
ções bancárias, o que con-
duziu à instalação de uma 
delegação da empresa em 
Lisboa (inicialmente na Av. 
Infante Santo e posteriormen-
te nas Amoreiras, por forma a 
garantir o indispensável 
acompanhamento personali-
zado dos clientes. 

Em 1994 são inauguradas as 
instalações da atual sede, na 
Maia, em resposta ao       
crescimento da empresa. 
Iniciaram-se então os traba-
lhos de personalização e              
endereçamento de documentos. Na segunda metade da década já 
o segmento de clientes “Banca e Seguros” representava 50 % do 
volume de vendas. 

No início do Novo Milénio, verifica-se o incremento do peso relativo 
dos clientes “Banca e Seguros e outros Institucionais” que chegam a 
representar 85 % do volume de vendas, fruto do acompanhamento, 
com sucesso que a Marsil fez, de vários processos de mudança de 
imagem de algumas destas instituições. 

Em 2005, a Marsil obteve a certificação pela norma ISO 9001:2000.  

Em 2006 iniciou uma nova área de negócio, que passa pela incorpo-
ração de serviços de valor acrescentado ao produto gráfico: a Ges-
tão de Economato e Logística, com a gestão do stock de material 
gráfico, entregando na quantidade, prazos requeridos e nos locais 
indicados pelos clientes. 



TEMÁTICA: INOVAÇÃO 

MODELO DE DESENVOLVIMENTO   

A Marsil conta com já com uma vasta experiência no domínio da 
indústria gráfica, particularmente no que se refere à impressão offset. 
Com a experiência acumulada ao longo de várias décadas, a Marsil 
rapidamente assumiu a necessidade de formular uma estratégia que 
a permitisse diferenciar das demais empresas congéneres. Inserida 
numa indústria tradicionalmente passiva em termos comerciais, a 
Marsil soube delinear uma estratégia global assente fundamental-
mente em dois vetores-chave. o desenvolvimento da área de marke-
ting e comercial e a inovação ao nível dos produtos oferecidos e do 
serviços associados ao fornecimento destes produtos. 

Através da segmentação dos seus clientes e do estudo das necessi-
dades destes, atendendo às especificidades dos seus negócios, a 
Marsil detetou uma oportunidade num segmento específico de clien-
tes – “Banca e Seguros” – e concebeu produtos à medida desta 
oportunidade. Iniciaram-se então os trabalhos de personalização e 
endereçamento de documentos para estes clientes. 

Mantendo a focalização na estratégia adotada, a Marsil consegui 
acrescentar valor aos seus produtos originais, através da integração 
de produtos de impressão personalizados com serviços de gestão, 
permitindo assim alargar a sua cadeia de valor e, simultaneamente, 
reduzir os custos para os seus clientes. 

O passo seguinte, e sempre em linha com a sua estratégia norteado-
ra, consistiu na formatação de uma oferta integrada, onde a inova-
ção introduzida consistiu na disponibilização de serviços de gestão de 
stocks para os seus grandes clientes. A Marsil passou então a fornecer 
a quantidade necessária em cada momento e no local onde eram 
utilizados os diferentes produtos impressos, numa filosofia just-in-time. 
Este novo produto/ serviço permitiu também uma otimização da ocu-
pação dos recursos produtivos, uma vez que passou a ser possível 
antecipar as “encomendas” dos seus clientes e, dessa forma, melhor 
gerir (e com algumas economias de escala) as operações produtivas. 

Assim, uma das grandes vantagens competitivas da Marsil prende-se 
com a integração da fornecimento de produtos impressos com a 
gestão do economato e stocks para os seus clientes, a par de se 
encontrar na linha da frente, no que se refere às tecnologias e equi-
pamentos utilizados. 

Ainda no domínio da inovação, a empresa encontra-se já a preparar 
novos produtos na área dos “documentos eletrónicos interativos”, 
área que se reveste de um enorme potencial de crescimento.  

. 





PARTNERS FOR PRINTING 

GRUPO MULTITEMA, constituído pelas empresas: MULTITEMA – Soluções 
de Impressão, SA e MULTITEMA – Produções Gráficas, SA. 

O Grupo Multitema atua no mercado da Gestão da Produção Gráfi-
ca, prestando serviços de pré-impressão, impressão digital pequeno e 
grande formato e impressão offset. Constituído em 1990, o Grupo  
Multitema cedo marcou posição como um dos mais ativos e inova-
dores grupos empresariais do sector. Hoje, distingue-se no mercado 
gráfico como um parceiro de referência, prestador de um serviço 
qualificado, de gama alargada, inovador, competitivo e orientado 
para o cliente. 

 

GRUPO MULTITEMA: 
Constituído pelas empresas: 
MULTITEMA – Soluções de Impressão, S.A. 
MULTITEMA – Produções Gráficas, S.A. 
Atividade: Offset e impressão digital (pequeno e grande formato) 
Instalações no Porto e em Oeiras. 

Dados de 2013. 

Volume de negócios 5,336 milhões Euros  

VAB 2,236 milhões Euros  

Exportações 212 mil Euros (4% do Vol. Neg) 

Emprego: 92 trabalhadores  



HISTORIAL – PRINCIPAIS MARCOS EVOLUTIVOS 

Fundada em 1990, a empresa MULTITEMA - Produções Gráficas, SA 
iniciou a sua atividade com cerca de 5 colaboradores, na área de 
Pré-Impressão. Em 1992 a MULTITEMA integra a atividade de Impres-
são Offset através da aquisição da empresa de offset “Tipografia A 
Desportiva” e altera a sua designação social para Converge - Artes 
Gráficas, Lda. 

Em 1994 a MULTITEMA abriu uma delegação em Lisboa, permitindo à 
empresa uma abordagem nacional mais eficaz. Atualmente esta 
delegação situa-se no polo tecnológico Tagus Park. 

 Em 1995 foi criada mais uma empresa no seguimento da sua estraté-
gia de integração vertical da atividade de Pré-Impressão e Impressão 
Offset, a MULTITEMA - Soluções Digitais, Lda. Com esta é alargada a 
oferta de produtos através da Impressão Digital em pequeno e gran-
de formato e dos Produtos Multimédia. 

Os produtos multimédia ganham algum relevo e surge, um ano 
depois, a empresa Digides - Design Digital, Lda (Multimédia e Design). 

Em 5 anos, a inicial MULTITEMA – Produções Gráficas, SA, estrutura-se 
em torno de 3 empresas cujos produtos se complementam dentro do 
sector e torna-se num Grupo empreendedor e competitivo. Na base 
da formação do GRUPO MULTITEMA esteve um ambicioso projeto: 
integrar verticalmente as várias fases do processo de produção gráfi-
ca e oferecer aos seus clientes as vantagens das sinergias obtidas. 

Em 1999 é constituída a holding MULTITEMA, SGPS, SA, integrando três 
sociedades: a Multitema – Soluções de Impressão, SA (MSI), a          
Multitema – Produções Gráficas, SA (MPG) e a Multitema – Multimédia 
e Design, SA. 

Em 2000, o Grupo obtém a certificação ISO 9001. 

Em 2003 é efetuado um spin off da empresa Multitema - Multimédia e 
Design, SA. 

A Multitema foi a primeira empresa portuguesa certificada pela Ano-
to (www.anoto.com) para a impressão de papel digital e estabele-
ceu uma parceria com a In4Tools (www.in4tools.pt) para o desenvol-
vimento de soluções com base nesta tecnologia, para os mercados 
business to business (B2B) e business to consumer (B2C). 

A missão da Multitema é ser o parceiro preferencial, no mercado da 
comunicação gráfica, prestador de um serviço qualificado, inovador, 
competitivo e orientado para o Cliente e tem como insígnia: “Partners 
for Printing”. 



TEMÁTICA: INOVAÇÃO 

MODELO DE DESENVOLVIMENTO   

Na base da formação do Grupo Multitema esteve um ambicioso pro-
jeto: integrar verticalmente as várias fases do processo de produção 
gráfica e oferecer aos seus clientes as vantagens das sinergias obti-
das e uma oferta integrada, assumindo-se como um grupo empresa-
rial na Indústria da Comunicação Gráfica. 

A verticalização da atividade aportou vantagens significativas, com 
destaque para o aproveitamento de economias de escala e para a 
redução de custos, que viabilizaram a obtenção de ganhos de com-
petitividade, uma oferta integrada e um maior controlo da sua 
cadeia de valor. 

O Grupo Multitema, a par da verticalização da sua atividade, adotou 
uma estratégia onde a constante diferenciação pela inovação dos 
seus produtos foi protagonista, tendo as novas tecnologias desempe-
nhado um importante papel nessa diferenciação e no relacionamen-
to desta com os seus mercados e clientes. Um dos exemplos mais 
notórios desta postura, consistiu na obtenção da certificação pela 
Anoto (www.anoto.com) para a impressão de papel digital e o esta-
belecimento de uma parceria com a In4Tools (www.in4tools.pt) para 
o desenvolvimento de soluções com base nesta tecnologia, para os 
mercados B2B (business to business) e B2C (business to consumer). 

Recentemente, a empresa apresentou uma plataforma de Internet 
mobile, com o objetivo de integrar de forma económica e intuitiva, a 
comunicação impressa e a comunicação mobile. 

Neste domínio, disponibilizou já vários aplicativos para equipamentos 
móveis, que coloca na “mão” dos seus clientes uma comunicação 
fácil e acessível em todo o lado, de forma económica, integrada e 
organizada. São exemplos as aplicações “app multitema”, “app 
NewCatalog” e a “App Exponor e a App DHL News”. 

No contexto interno, salienta-se a atenção dada à organização e à 
proximidade desta com o cliente, como demonstrado pela criação 
da figura de “gestor de cliente” – face visível para o cliente – que, no 
plano interno, lidera uma equipa constituída por um coordenador de 
produção e uma equipa de pré-impressão, que garantem a eficiên-
cia, o controlo da qualidade e o cumprimento dos prazos.  

Além desta estrutura próxima do mercado, a Multitema organiza-se 
internamente segundo verdadeiros centros de proveitos que traba-
lham praticamente “autonomamente”, mesmo nas áreas produtivas, 
materializando-se num sistema de “preços de transferência flexíveis”. 



FIRMO 
www.firmo.pt 
firmo@firmo.pt 
Tel: 228 340 900 

OCYAN 
www.ocyan.pt 
pedro.santos@ocyan.pt 
Tel: 214 343 600 

MARSIL 
www.marsil.pt 
maia@marsil.pt 
Tel: 229 416 114 

MULTITEMA 
www.multitema.pt 
multitema@multitema.pt 
Tel: 225 192 600 

CONTACTOS: 





CONSULTOR RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: 

PROMOTOR: 

Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas, 
de Comunicação Visual e Transformadoras do Papel 


