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ANTÓNIO BARRIS EXERCE FUNÇÕES NA IMAJE TECNOLOGIAS DE CODIFICAÇÃO LDA. HÁ 15 ANOS,
tendo sido director-geral da filial portuguesa e, em 2004, responsável pela acção da
empresa em França, Suíça, Benelux, África e Médio Oriente. Três anos depois, torna-se
director comercial EMEA (Europa, Médio Oriente e África), supervisionando a inte-
gração da Markem-Imaje em diversos países, nomeadamente em Portugal.

Segundo as suas palavras “a marcação é uma área onde a inovação tecnológica
e a dinâmica comercial andam de braço dado, fazendo com que a palavra roti-
na seja apagada do léxico e seja substituída por desafio, numa constante busca
de resposta, em antecipação às necessidades dum mercado em velocidade TGV”.
Em Novembro de 2007, o anúncio da fusão com a Markem surge como “forma de
reforçar a complementaridade das respectivas gamas de produtos, a sua cober-
tura geográfica e sobretudo a sua grande experiência neste mercado”, sendo
que é a “melhor maneira de proporcionar mais valor acrescentado aos clientes”.

Em 2008, “a prioridade foi a integração das actividades onde as duas empre-
sas tinham presença directa (através de filial), seguindo-se os países onde a pre-
sença era mista (através de filial e distribuidor), como é o caso português”. 

UNIÃO POTENCIA OFERTA 
DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO

A MARKEM E A IMAJE, LÍDERES MUNDIAIS DE SOLUÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 
DE PRODUTOS PARA CLIENTES DA INDÚSTRIA DA EMBALAGEM, FUNDIRAM-SE NUMA ÚNICA EMPRESA, 

POTENCIANDO A SUA OFERTA. JUNHO MARCA O INÍCIO DA PRESENÇA DESTA UNIÃO EM PORTUGAL 
E A NECTAR PERCEBEU JUNTO DE ANTÓNIO BARRIS, EMEA SALES DIRECTOR DA IMAJE, 

OS BENEFÍCIOS DESTA PARCERIA.

E N T R E V I S T A  P A T R I C K  N E V E S
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Desde o dia 1 de Junho de 2009, as actividades das
duas empresas passam assim a estar debaixo da res-
ponsabilidade da filial portuguesa Markem-Imaje, ser-
vindo esta decisão “como reforço da presença direc-
ta da Imaje em Portugal, que já vem desde 1988,
tendo criado, ao longo de mais de 20 anos, uma im-
agem de grande profissionalismo e proximidade
com os clientes, fruto de um trabalho constante das
suas equipas no terreno”.

Número 1 no sector de codificação e marcação
A apresentação da nova imagem decorreu na FIL Ali-

mentaria 2009, tendo obtido grande aceitação por par-
te dos clientes e mercado em geral, reafirmando a Mar-
kem-Imaje como “a referência da codificação e mar-
cação em Portugal”

Considerada número 1 no sector de codificação e
marcação e com uma quota de mercado próxima dos
50%, foi pioneira na cobertura geográfica do país, ten-
do desde sempre uma presença directa em Lisboa
(sede) e no Porto, com um total de mais de 20 trabalha-
dores. Tal como na capital, a delegação nortenha pos-
sui uma equipa técnica e de vendas com uma vasta ex-
periência; sendo “estratégia global da Markem-Ima-
je manter a mesma alta qualidade de serviço em
qualquer ponto do país, região e mesmo a nível
mundial”. A organização implantada é semelhante em
todos os países, assegurando a assistência antes e pós-
-venda, fornecimento de consumíveis e logística (atra-
vés de departamentos especializados), e uma coerência
e uniformidade de serviço, fundamental num mundo
global como o de hoje.

“A prioridade agora é assegurar a todos os nossos
clientes o mesmo nível de serviço”, sendo que “a di-

nâmica da Markem-Imaje, num ambiente econó-
mico difícil, é ser capaz de responder em anteci-
pação às exigências do mercado, esperando-se para
breve algumas novidades, ainda antes do Verão”,
revelou António Barris.

Sector vinícola prioritário
Considerado prioritário para a Imaje, o sector viníco-

la tem uma presença muito forte na marcação de gar-
rafas e no domínio das soluções para caixas e paletes,
utilizando as mais diversas tecnologias (jacto de tinta,
Laser, Alta Resolução, DOD, P&A, entre outras), “ca-
pazes de apresentar a melhor solução global, inte-
grando também softwares de gestão e integração
dos equipamentos e, sobretudo, oferecendo o mais
baixo custo de marcação disponível no mercado”.
As centenas de equipamentos Markem-Imaje espa-
lhadas pelo país são prova da sua liderança neste sec-
tor, havendo uma tendência de crescimento relativa-
mente a 2008, o que antecipa uma excelente perspec-
tiva para 2010. 

Com mais de 95 anos de experiência, a Markem-
-Imaje é subsidiária do nova-iorquino grupo Dover, for-
necendo soluções totalmente integradas que permitem
a qualidade e segurança do produto, conformidade
com a regulamentação do retalhista e melhoria con-
tínua nos processos de fabrico. Com sede desde 1982
em Bourg-les-Valence, França, emprega mais de 2800
pessoas em 33 países, incluindo uma carteira de mais de
30 000 clientes. É apoiada por 6 centros I&D, diversos
núcleos de reparação de equipamentos e fábricas.

As novas instalações em Portugal, no Sintra Business
Park, têm uma área de escritórios de 500m2 e um ar-
mazém com cerca de 150m2. •

A estratégia global da Markem-Imaje 
é manter a mesma alta qualidade de serviço em qualquer ponto do país, 

região e mesmo a nível mundial.
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