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Bem-vindo ao Resumo Executivo do 8º Relatório de Tendências Globais da drupa. Esta série de 
relatórios é única no acompanhamento dos principais desenvolvimentos económicos e de mercado 
em toda a indústria de impressão a nível global, regional e dentro dos mercados. Após um intervalo 
de dois anos motivado pela pandemia de Covid, que também causou o cancelamento da drupa 2020 
e fez com que a drupa 2021 se realizasse apenas online, estamos felizes por estar de volta. 

Sem oportunidade de recrutar novos membros para o painel da drupa 2020, e com o intervalo de 
dois anos, não nos surpreendeu a queda dos níveis de participação, mas ainda temos uma amostra 
global única de mais de 500 membros do painel, tanto impressores como fornecedores, que tiveram 
a gentileza de nos dar uma visão detalhada de como prosperaram ao longo e desde a pandemia de 
Covid e de outros choques globais e regionais que ocorreram desde então. A eles, apresentamos 
o nosso agradecimento sincero.

Em abril e maio deste ano, distribuímos dois inquéritos separados a impressores e fornecedores, 
que têm em comum muitas questões, mas asseguram que os seus interesses divergentes são 
abordados. Com um conjunto de dados global mais pequeno, tivemos o cuidado de ser transparentes 
no relatório, não detalhando conjuntos de dados muito pequenos e explicando onde utilizámos 
conjuntos de dados marginais, para que os leitores possam decidir por si a utilidade dos resultados. 
Queremos e esperamos que os números relativos à participação voltem a subir no próximo ano, 
enquanto começamos a preparar o drupa 2024.

Os resultados mostram que os níveis de confiança estão a recuperar em todo o mundo à medida 
que o dinamismo económico se constrói após a Covid, mas que se avizinham grandes desafios 
socioeconómicos para todos. Como sempre, aqueles que olham para o futuro e investem em 
conformidade irão prosperar mais, e as previsões do nosso painel e os seus breves comentários 
feitos no inquérito mostram que a indústria está à altura do desafio. 

Messe Düsseldorf, no seu papel de organizadora da drupa, não pode deixar de agradecer à 
Printfuture (Reino Unido) e à Wissler & Partner (Suíça) pela condução e autoria desta série de 
relatórios. Acreditamos que achará o relatório esclarecedor. Teremos todo o gosto em receber 
qualquer feedback, por isso envie-nos um e-mail para drupa-expert-panel@drupa.de.

A equipa drupa
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Bem-vindo ao Resumo Executivo do 8º Relatório 
de Tendências Globais da drupa. Muito aconteceu 
desde que o último relatório foi redigido, na 
primavera de 2020. A pandemia da covid, 
dificuldades na cadeia de abastecimento global, 
guerras regionais, guerras comerciais, aumento 
da inflação, alterações climáticas... A lista 

A nível global, em 2022, 34% do painel de 
impressores classificou a situação económica 
da sua empresa como "boa", enquanto 16% 
descreveu-a como "pobre", um saldo líquido 
positivo de +18%. É este saldo líquido, positivo 
ou negativo, que é utilizado em muitos 
dos gráficos. A distribuição detalhada de 
impressores e fornecedores por mercado e 
região é apresentada no Anexo do relatório, mas 
os conjuntos de dados para a Austrália/Oceania 
e o Médio Oriente eram demasiado pequenos 

continua. Mas a vida também, e a indústria da 
impressão é incrivelmente resiliente. Observámos 
que os impressores a nível mundial estavam, em 
média, ligeiramente mais confiantes em relação 
às suas empresas do que em 2019, e com grandes 
expetativas para 2023.

para serem utilizados separadamente, embora 
estejam incluídos nos dados globais. O mesmo 
aplica-se aos impressores funcionais. Nos casos 
em que foram incluídos pequenos conjuntos de 
dados, por exemplo, América do Norte e África, 
chama-se a atenção para esta limitação, tanto 
no texto como nos gráficos1. 

1. As lacunas nas colunas em qualquer gráfico indicam um 
resultado nulo.

8º Relatório de Tendências Globais 
da drupa 2022 - Resumo Executivo

Gráfico A: Como classificaria a situação económica atual da sua empresa?  
Quais são as suas expetativas para os próximos 12 meses?
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Podemos verificar que existem variações 
notórias no otimismo, por exemplo, entre a 
Europa (cautelosa) e a América do Sul/Central 
ou Ásia (otimista). Olhando para os dados 
por mercado, os impressores de embalagens 
mostram uma confiança crescente, os 
impressores da área editorial manifestam uma 
recuperação de um mau resultado em 2019, 
enquanto os impressores comerciais relataram 
um pequeno declínio na confiança este ano, mas 
têm expectativas de recuperação em 2023.

“Disponibilidade de matérias-primas, aumento 
das taxas de inflação e dos preços dos produtos, 
declínio das margens, guerras de preços 
ruinosas entre concorrentes [combinam-se para 
formar a maior ameaça dos próximos 12 meses].“ 
Impressor comercial, Alemanha

"Tirar partido do crescimento económico 
após tempos pandémicos.  Comunicar a nossa 
inovação e vender os nossos produtos de valor 
acrescentado a novos clientes e mercados". 
Impressor de embalagens, Costa Rica

Os fornecedores estavam mais confiantes, um 
saldo global positivo de +34% para 2022, e 
ainda mais positivo para a Europa em 2023. 
Embora sejam um pouco mais cautelosos para 
os mercados Comercial e Editorial em 2022 
(menos 4 ou 5% em relação a 2019), têm fortes 
previsões positivas para todos os setores do 
mercado para 2023 (saldos líquidos positivos 
para o setor Editorial +36%, Comercial +38%, 
Embalagens +48%, Funcional +51%).

Entre 2013 e 2019, mais impressores baixaram os 
preços do que os que aumentaram (em média, 
-12%), apesar do aumento constante dos preços 
do papel/substrato. Subitamente, em 2022, há um 
saldo líquido positivo sem precedentes de +61% a 
favor dos que aumentam em vez de baixarem os 
preços. Sim, houve grandes aumentos nos preços 
de papel/substrato, mas estes nunca provocaram 
tais aumentos de preços aos clientes finais 
no passado. O que se passa? Além disso, este 
padrão é global, aplicando-se a mais regiões e 
mercados. Deve realçar-se ainda que as margens 
permanecem sob pressão para quase todos, por 
isso, certas coisas continuam iguais.
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Desempenho financeiro global dos impressores 
ao longo do tempo
% saldo líquido positivo v negativo

Gráfico B: Como é que as receitas/preços/margens/utilização/preços do 
substrato da sua empresa mudaram ao longo dos últimos 12 meses?

Global printer financial performance 
over time
% net balance positive v negative
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A situação é semelhante para os Fornecedores, 
com um aumento líquido de +60% nos preços 
(anteriormente o mais elevado era de +18% 
em 2018). Claramente emergindo da Covid, o 
comportamento dos preços mudou radicalmente 
e isto tem implicações para a inflação se se 
repetir noutras indústrias. 

Passando às medidas operacionais dos 
impressores, uma métrica chave que tem sido 
avaliada desde 2014 é o volume de impressão 
produzido pela enorme variedade de tecnologia 
de impressão. O Anexo do relatório principal 
fornece isto na íntegra, mas o Quadro C dá as 

manchetes, mostradas como saldos líquidos 
positivos ou negativos em volume de material 
impresso. Uma grande queda na impressão offset 
no setor Comercial foi quase compensada por um 
aumento no setor da Embalagens. Vale a pena 
lembrar que o primeiro saldo líquido negativo no 
setor Comercial verificou-se apenas em 2018, e 
depois muito pequeno. As outras características 
de destaque são o enorme crescimento da 
Flexografia na área das Embalagens e os ganhos 
substanciais na impressão digital com toner e 
folha solta a cores e na impressão digital jato de 
tinta com alimentação por rolo a cores. 
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Volume de impressão 2022 por tecnologia
% saldo líquido positivo v negativo

Gráfico C: Como avalia o seu volume de impressões nas 
seguintes tecnologias relativamente aos últimos 12 meses?

Uma tendência que esperaríamos ter 
visto sustentada através da pandemia é o 
crescimento da impressão digital como uma % 
do volume de negócios total. No entanto, isto 
parece ter estagnado globalmente entre 2019 
e 2022 - exceto na impressão comercial, que 
cresceu modestamente. 

A seguir, temos de dar conta de um verdadeiro 
enigma. Tem havido um declínio constante na 
% de impressores que relatam operar uma 
loja Web-to-Print/Digital de um pico de apenas 

27% em 2017 para 23% em 2019 e 20% em 
2022. Para os impressores comerciais, isto caiu 
de 38% em 2017 para 26% em 2022, enquanto 
que, no setor Editorial, cresceu para 33% este 
ano; no entanto, nas Embalagens, caiu de 15% 
em 2019 para 7% em 2022. Reconhecemos 
a redução no tamanho da amostra, mas os 
números continuam a ser bons a nível global. 
Teremos apenas de ver se no próximo ano se 
verifica uma recuperação.
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No entanto, para aqueles com instalações 
Web-to-Print, o período Covid registou um 
aumento substancial do volume de negócios 
através desse canal (Gráfico D). Antes da 
Covid, este crescimento tinha estagnado, sem 
aumento significativo a nível mundial em todos 

os mercados entre 2014 e 2019 (apenas 17% do 
painel com a Web-to-Print relata que mais de 
25% do volume de negócios surgiu dessa forma 
em ambos os anos). Mas desde então, disparou 
até 26% e o aumento é em todos os mercados.
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Gráfico D: Que % do volume de negócios total por valor foi conseguida 
através de Web-to-Print ao longo dos últimos 12 meses?

Cap Ex Printers 2022 Global and by market
% net balance positive v negative
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Gráfico E: Como é que o investimento de capital mudou nos últimos 12 meses?  
Durante os próximos 12 meses, o investimento de capital da sua empresa será...?



5

Não surpreende que as despesas de capital 
tenham diminuído desde 2019, tanto a nível global 
como em todos os mercados, mas as perspetivas 
para 2023 e mais além são boas. A nível regional, 
todas as regiões preveem crescimento no 
próximo ano, exceto a Europa, com uma previsão 
de crescimento em linha reta. O equipamento de 
acabamento e a tecnologia de impressão foram, 
de longe, os alvos mais populares. 

Relativamente à tecnologia de impressão, o 
vencedor claro em 2023 será a Impressão offset 
com alimentação por folhas (31%), seguida 
pela Impressão Digital com toner e folha solta 
a cores a 18%, e Impressão Digital jato de tinta 
de grande formato e Flexográfica, ambas com 
17%. É impressionante que a impressão offset 
com alimentação por folhas continue a ser o 

Quanto aos fornecedores, estes reportaram um 
saldo líquido positivo de +15% para o Cap Ex em 
2022 e um saldo líquido positivo de +31% em 
2023. As previsões de investimento para 2023 
foram mais silenciosas na área Comercial e 
Editorial, mas fortes em Embalagem e Funcional. 

Olhando para os desafios estratégicos 
emergentes, tanto os impressores como os 
fornecedores têm tido dificuldades com a 
cadeia de fornecimento (papel/substratos e 
consumíveis para impressores e matérias-

alvo favorito em 2023, apesar de se observar um 
claro declínio no volume de impressão por esse 
meio em alguns mercados. Para alguns, é para 
consolidar, reduzir a mão-de-obra e o desperdício; 
para outros, é para aumentar a capacidade. Além 
disso, a popularidade da impressão offset com 
alimentação por folhas mantém-se em todos os 
três mercados - ver quadro 1.

Surpreendentemente, quando a questão se 
prende com planos de investimento a longo 
prazo (5 anos), no topo veio a Impressão Digital 
com 62%, e depois a Automação, com 52%. A 
impressão convencional ainda aparecia na lista 
como o terceiro investimento mais importante 
(32%), isto para não esquecer o facto de que as 
tecnologias Digitais estão a crescer rapidamente 
se compilamos as várias tecnologias em conjunto. 

primas para fornecedores) e esperam que estas 
continuem em 2023. 

41% dos impressores e 33% dos fornecedores 
também relataram escassez de mão-de-obra. 
Os aumentos salariais/remuneratórios têm sido 
e/ou serão o resultado.
 
As questões ambientais, sociais e de governação 
são cada vez mais importantes em todo o mundo, 
tanto para os impressores e fornecedores como 
para os seus clientes. 
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2023 Objetivos de investimento em tecnologia de impressão - Global e por mercado

Global Comercial Editorial Embalagens

1ª escolha
Impressão offset 
com alimentação 
por folhas 31%

Impressão offset 
com alimentação 
por folhas 30%

Impressão offset 
e digital com 
toner e folha solta 
a cores 27%

Impressão 
flexográfica 39%

2ª escolha
Impressão digital 
com toner e folha 
solta a cores 18%

Impressão digital 
com toner e folha 
solta a cores 26%

Impressão offset 
com alimentação 
por folhas 34%

3ª escolha 

Flexográfica e 
digital jato de 
tinta formato 
amplo 17%

Jato de tinta 
formato amplo 
25%

Impressão offset 
com transferência 
de frio 24%

Gravura, 
impressão digital 
jato de tinta com 
alimentação 
por rolo, e 
impressão offset/
flexográfica/
digital 14%

Tabela 1: Em qual das seguintes tecnologias de impressão planeia investir nos próximos 12 meses?
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Considerando os constrangimentos a curto 
prazo no mercado de impressão a nível 
mundial, as questões tradicionais dominam: 
Forte concorrência e baixas vendas/procura 
- a primeira referida mais pelos impressores 
de embalagens, a segunda mais pelos 
impressores comerciais. Olhando para os 
próximos 5 anos, o impacto dos meios digitais 
é realçado tanto pelos impressores como pelos 
fornecedores, seguido quase igualmente pela 
falta de competências especializadas e pela 
sobrecapacidade na indústria.

Quando iniciámos a série do Relatório de 
Tendências, demos apenas uma atenção 
modesta às questões socioeconómicas mais 
amplas. Contudo, dado o impacto crescente que 
estas estavam a ter no mercado da impressão, 
introduzimos perguntas sobre este assunto 
em 2019. Tendo em conta a Covid e os outros 
desafios que surgiram com uma velocidade 
furiosa desde então, esta foi uma jogada 
sensata. Globalmente, 52% destacaram o 
impacto das pandemias, quer directamente, 
quer na economia, e 42% escolheram a recessão 
económica no seu país ou região. Mas houve 
algumas variações regionais notáveis. Por 
exemplo, 62% dos impressores asiáticos 
escolheram o impacto pandémico contra 52% 
a nível mundial; 58% dos impressores da 
América do Sul/Central escolheram a recessão 
económica contra 42% a nível mundial; e 32% 
dos impressores europeus escolheram as guerras 
físicas regionais contra 21% a nível mundial. 
E houve uma clara maioria (59%) que pensavam 
que as pressões socioeconómicas eram tão ou 
mais importantes para as pressões do mercado. 

Em conclusão, sentimo-nos encorajados 
pela perspetiva amplamente positiva que os 
impressores e fornecedores tinham, quer do 
mercado em 2022, quer das perspetivas para 
2023. De facto, talvez o resultado mais marcante 
do inquérito tenha sido que globalmente 
o Barómetro da Confiança Económica foi 
ligeiramente mais elevado em 2022 do que em 
2019 antes de o Covid ter surgido. Por outro 
lado, a maioria das regiões e mercados prevêem 
melhores trocas comerciais em 2023. Isto não foi 
universal e há fortes ventos contrários (alguns 
globais, outros regionais) que vão tornar as 
coisas mais difíceis. 

O investimento caiu claramente durante a 
pandemia de Covid, e as empresas levaram 
tempo a recuperar. No entanto, os impressores 
e fornecedores relatam uma determinação 
de fazer crescer os seus negócios, investindo 
conforme necessário, a partir de 2023. Como 
existem poucos sinais de que as pressões do 
mercado e da economia em geral vão diminuir, 
isto também é bom. Só as empresas que 
investirem sabiamente, reduzirem os seus custos 
aumentando a produtividade, diversificarem 
e inovarem e investirem na sua equipa, 
prosperarão. Isto está bem resumido na citação 
de um impressor em Portugal.

"Ao procurar a maior oportunidade, a minha 
empresa deve estar alerta, ser paciente e 
procurar novas exigências... A pandemia 
de Covid e a guerra Rússia/Ucrânia trará 
novas perturbações ao mercado, mas poderá 
igualmente criar novas oportunidades. [Estes] 
poderiam ser encontradas em mercados 
onde a inovação e a reabilitação [reforma] 
poderiam acontecer. Para isso, a minha empresa 
procurará essencialmente operações digitais... 
(etiquetagem, impressão digital - grande formato 
e médio formato)". Impressor Comercial, 
de Embalagens e Funcional, Portugal
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Receitas Preços Utilização Margens Receitas Preços Margens

% saldo líquido positivo 
v negativo
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Os dois principais planos de investimento em tecnologia
de impressão por mercado em 2022
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