
Empresários de gráficas unem-se para competir no exterior  
 
Interessados em exportar, os empresários do setor gráfico deixaram a rivalidade de lado e 
uniram-se para conseguir competir no mercado externo. Apoiados pela Associação Brasileira da 
Indústria Gráfica (Abigraf), o Sebrae e a Agência de Promoção e Exportação (APEX), formaram 
um consórcio de exportação.  
 
As gráficas associadas foram divididas em três grupos. Cada um com no máximo 15 empresas de 
pequeno e médio porte. De acordo com o presidente da Abigraf de São Paulo, Alfried Plöger, o 
primeiro passo foi investir na reestruturação das empresas. “É preciso ter um controle mais 
rigoroso. Preço fora do mercado, qualidade inferior e falta de pontualidade são imperdoáveis para 
quem quer conquistar mercado externo”, enfatiza. O investimento no projeto será de R$ 7 
milhões. Deste total apenas 20% será financiado pelos empresários participantes e o restante 
ficará a cargo do Sebrae e da Apex.  
 
No ano passado o setor exportou US$ 140 milhões, um crescimento de 17% na comparação com 
2001. E a expectativa para este ano é uma expansão em torno de 10%. “Embora os números 
tenham caído significativamente nos últimos anos, o setor gráfico ainda conta com um déficit na 
balança comercial de US$ 20 milhões de dólares”, afirma o presidente da Abigraf. Otimista, ele 
prevê que com a continuidade de investimentos em dois ou três anos ocorra um equilíbrio na 
balança do setor.  
 
Na avaliação do dirigente da Abrigraf, o principal obstáculo a uma melhor perfomance externa do 
segmento é a escassez de recursos financeiros. Salienta ainda que a falta de planejamento e 
suporte para as empresas também impedem que elas concorram em igualdade de condições com 
as multinacionais. Para Plöger cada passo a ser dado rumo ao mercado internacional deve ser 
calculado com muita cautela. Só agora, após um ano de preparo, é que os grupos tentarão ganhar 
espaço no exterior. “O nosso objetivo não é apenas inserir as empresas do ramo das exportações, 
mas mantê-las. Por isso, temos que apostar certo”, conclui.  
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