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são transformados
internamente”,
por isso a estruturaé totalmente independente no que diz respeito às
componentes necessárias para o aprimoramento da
tecnologia. Essa virtude leva a que todos os processos de construção das suas máquinas, “incluindo o
desenho, a produção do software, o plano eletrónico
e os testes de aplicabilidade e qualidade”, sejam
efetuados dentro de portas.
Tudo isto tem impacto na otimização dos recursos
que, não estando dependente de fatores externos,
acaba por garantir maior eficiência durante o ciclo
produtivo. Mas se é verdade que as máquinas, e a
forma como elas são concebidas, progrediu, também
não deixa de ser verdade que muita dessa evolução se
deve às exigências dos clientes. “Quando o cliente nos
coloca uma situação nova, seguimos de imediato em
busca de uma solução”, refere. A empresa colocou a si
mesma altos níveis de inovação e talvez seja por isso
que hoje, quando a comparamos a outras empresas
do mesmo ramo, verificamos como a Mac’LabelGraph
se movimentou em contraciclo.
Vocacionada para a indústria gráfica rotativa, o
desenvolvimento tecnológico aparece como uma
oportunidade e nem a assistência é colocada de fora,
pois, contrariamente ao que acontece na maior parte
das empresas deste ramo, “temos a possibilidade
de nos ligarmos às máquinas através da internet e
detetar qualquer anomalia que possa ocorrer”, informam. “Clientes com máquinas paradas” é uma ideia
que não faz parte do pensamento daMac’Label, pois
a rapidez dos seus equipamentos “é feita para as
empresas crescerem”.

Fomentar a

inovação e a

qualidade
Todos sabemos como a indústria gráfica atravessa inúmeros
desafios. Nelson (pai) e Cláudia Macieira (filha) revelam-nos
agora os principais marcos que a Mac’LabelGraph tem vivido
ao longo do seu trajeto.

Nelson Macieira recorda o tempo em que se lançou nesta atividade e lembra que “osequipamentos existentes”, além de lentos, usavam uma tecnologia antiquada. Havia necessidade
de modernizar. Por isso, o primeiro contacto com a área não se deu logo no momento da
fundação da empresa e sim quando o empresário solicitou à sua representada a modernização dos equipamentos. Não sendo possível uma resposta positiva, resolveu dar início ao
fabrico de novos e modernos equipamentos.

Apesar de ter começado por “construir máquinas de
rebobinagem”, o tempo deu azo a novas ideias. Essa
primeira ligação permitiu-lhe perceber como o mercado se comportava e encontrar novas ambições: “Quis
produzir uma máquina servo-controlada, ou seja, uma
máquina com motores independentes”. Numa primeira
fase, as pessoas que o rodeavam não acreditavam que
tal pudesse acontecer, mas a verdade é que o que parecia
ficção tornou-se realidade. “Sabia que era possível, pela
formação técnica e prática ao longo dos anos”, diz-nos.
A Mac’LabelGraph nasceu dessa coragem de ir mais
além. Como não queria depender de outros, Nelson Macieira criou a sua unidade de fabrico e construiu então a
primeira máquina servo-controlada. Hoje, passados 15
anos, compreendemos que a sua principal diferenciação
passa pela “rapidez com que as máquinas operam” e,
consequentemente, pelo aumento da velocidade de
trabalho e do nível de produção. Paralelamente a isso, a
flexibilidade que se consegue ter na preparação de uma
máquina também é relevante na vida das empresas,
pois a redução desse tempo aumenta a capacidade de
resposta. Atento ao detalhe, a Mac’ LabelGraphacabou
por se especializar na fabricação de máquinas com
tecnologia de ponta.

PROGRESSO NA INDÚSTRIA
As máquinas que outrora eram fabricadas nada têm
a ver com aquelas que vemos hoje. Estes avanços não
só aconteceram por força das exigências de mercado,
mas também pelo vigor com que a Mac’LabelGraph
colocou as suas ideias em prática. Atualmente, “todos
os materiais necessários à produção dos equipamentos

Mas se registamos a inovação das máquinas,
não poderemos esquecer outra peça fundamental:
as pessoas. A aposta no capital humano através da
formação ainda é um dos principais pilares para as
empresas se afirmarem no mercado e o mesmo acontece na Mac’LabelGraph. Os colaboradores que aqui
trabalham já se sentem como uma “família”, sendo que
mesmo assim o empresário não esconde a dificuldade
que tem em encontrar mão de obra qualificada. “Como
trabalhamos com equipamentos de muita precisão,
todos os nossos colaboradores recebem formação
interna”, acrescenta Nelson Macieira.

FUTURO
Apesar de ser um valor residual, a firma também
participa no crescimento da indústria nacional, fornecendo máquinas que fabricam rótulos e etiquetas
para várias empresas. Ainda assim, 80% da produção
total é absorvida pelo mercado espanhol e os responsáveis partilham que vivem um momento positivo
neste fabrico de máquinas. De realçar ainda que a
Mac’LabelGraph mantém uma parceria com uma empresa alemã e “quando existem inovações eles enviam
alguns produtos para serem aqui testados”.
A indústria gráfica parece ter sido afetada por algumas conjunturas menos favoráveis, mas Nelson e
Cláudia Macieira verificam que as necessidades para
etiquetas não param de aumentar. A sucessão familiar
também não parece ser um obstáculo, pois Cláudia
Macieira e Nelson Macieira (filhos) já se encontram
integrados na equipa há tanto tempo que esse passo
será dado de forma natural. Daqui para a frente, os horizontes passarão pela conquista de novas geografias
e, nesse aspeto, sabe-se que a expansão para outros
países não conhece barreiras: “Para nós não existem
mercados mais apetecíveis do que outros e não nos
fechamos às possibilidades”, concluem.

