
A trabalhar com a indústria 
de moldes desde 2005, a 
Parcigraf acaba de adquirir 
um novo equipamento, 
que permite aumentar a 
capacidade de gravação  laser 
em peças de aço. Flexibilidade 
e know how são os principais 
trunfos da empresa

“A nossa missão é colocar o 
laser ao serviço da indústria”, 
descreve o administrador da 
Parcigraf, Pedro Silva. Depois 
de uma fase de arranque ligada 
sobretudo às áreas de produção 
gráfi ca e publicidade, a empresa 
tornou-se especialista em criar 
soluções laser para indústria. E 
acaba de investir em novo equi-
pamento na área.

Desde o início do ano que a 
Parcigraf dispõe de uma nova 
tecnologia que permite aumentar 
a capacidade de gravação laser 
em peças de aço e plástico. O 
investimento vem melhorar a ca-
pacidade de resposta da empresa 
no que diz respeito à indústria de 
moldes – uma das suas princi-
pais apostas. “Queremos acom-
panhar a indústria de ponta e 
até lançar novas tendências de 
mercado nesta área, tal como já 
fi zemos no passado”, afi rma Pe-
dro Silva.

Desde a sua criação, em 2001, 
que a Parcigraf mostra capaci-
dade de inovação e investimento. 
A empresa começou por produ-
zir apenas carimbos, material de 
sinalética e brindes, mas viu na 

indústria uma nova oportunidade 
de negócio. E investiu. Desde 
2005 que faz também trabalho 
de gravação e corte a laser para 
indústria e hoje é especialista na 
área, que representa 70 por cento 
do volume de negócios.

Recursos humanos prepara-
dos e tecnologia de ponta garan-
tem a qualidade dos serviços da 
Parcigraf, que recusa estagnar. 
“Além da tecnologia nova com 
que arrancámos no início do ano, 
vamos ainda reinvestir em equi-
pamentos maiores e mais moder-
nos, para acompanhar as tendên-
cias e necessidades da indústria 
em geral”, explica Pedro Silva.

Atualmente a empresa integra 
cinco colaboradores, mas o nú-
mero deverá aumentar em 2014, 

à medida que o investimento 
em novo equipamento for sendo 
feito. Até porque a Parcigraf tem 
condições logísticas para crescer: 
desde 2005 que deixou o centro 
de Leiria e passou a ocupar insta-
lações maiores, na Barosa, mais 
perto dos seus principais clien-
tes.

Colaboradores experientes, 
tecno  logia avançada e capaci-
dade de produção, permitem à 
empresa garantir rapidez na res-
posta ao cliente. “Temos uma 
enorme fl exibilidade de trabalho, 
não temos produção programada. 
Conseguimos dar seguimento a 
um pedido muito rapidamente”, 
assegura Pedro Silva.
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Criada em 2001, a Parcigraf 
conta já com 13 anos de 
atividade. Mas se inicialmente 
trabalhava sobretudo nas áreas 
gráfi cas e publicidade, em 2005 
passou a apostar também em 
criar soluções para a indústria, 
que hoje representa 70 por cento 
do seu volume de negócios.

5 
O quadro de profi ssionais da 
empresa é composto por cinco 
pessoas, todas com experiência 
na área. O know how dos 
colaboradores é um dos trunfos 
da Parcigraf.

6 
O trabalho da empresa faz-
se em torno de seis grandes 
áreas: corte, gravação a laser, 
marcação a laser, decoração, 
sinalética e carimbos.
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