
Pronta para o
que der e vier.
Até para exportar
Modernidade tecnológica há algum tempo deixou de ser um
desafio para a indústria gráfica brasileira, que enfrenta
atualmente a falta de demanda. Uma das
soluções vai ao encontro das expectativas
de vários setores da economia e passa
pela exportação de serviços

N ão há mais dúvidas quan-
to à capacitação tecnoló-
gica da indústria gráfica

brasileira depois de empreen-
der investimentos constantes
nos últimos 10 anos. Com a
chegada do plano real, o setor
está pronto para atender às mais
inusitadas solicitações, princi-
palmente aquelas oriundas do
mercado publicitário. O maior
desafio atualmente é atrair volu-
me de trabalho suficiente para
manter o maquinário de ponta
funcionando. Ou seja, reduzir a
capacidade ociosa que nos últi-
mos tempos tem tirado o sono
de empresários deste segmen-
to. Com tecnologia equiparada
às mais avançadas do mundo, o
setor gráfico brasileiro tem apre-
sentado gingado típico dos tró-
picos e a cada dia conquista
mais a atenção de mercados do
primeiro mundo, que a esta al-
tura do campeonato estão sob
as expectativas da Drupa, maior

feira da indústria gráfi-
ca mundial, agenda-
da para maio de
2004 em Düsseldorf,
na Alemanha.

Escaldada pela
retração econômica,
a indústria gráfica na-
cional encontrou,
além das fronteiras,
a saída para manter
os negócios aqueci-
dos. O Programa de
Exportação, criado
pela Associação Bra-
sileira da Indústria
Gráfica (Abigraf) desde ju-
nho, já levou o trabalho de
52 empresas nacionais para fei-
ras da Alemanha, Croácia, Méxi-
co e outros países. De acordo
com o presidente da entidade,
Mário César Camargo, a inicia-

tiva vai dar resultados no próxi-
mo ano. "Estamos fazendo tudo
com o pé no chão", pontua. A
cautela não é para menos. Afi-
nal, o setor investiu muito nos
últimos anos, o mercado en-
trou em depressão e diante dis-
so, Camargo não doura pílula:

"O cenário até o começo de
setembro era dantesco".

No entanto, alguns sopros
de retomada dos negócios pa-
recem amenizar o pessimismo
que tomou conta do mercado.
O crescimento do segmento de
embalagens, que é transversal e
passa por todos os espectros
da produção nacional, e leves
movimentos do segmento pro-
mocional projetam expectati-
vas melhores para este fim de
ano e começo de 2004. "O
segmento promocional acolhe
lançamentos, que só aconte-
cem se houver credibilidade
no mercado. Já as embalagens
refletem a realidade, porque só
é embalado o que já foi produ-
zido, impulsionado por algu-
ma demanda", analisa Camar-
go. No entanto, ele pondera
que o crescimento, além de inci-
piente, não está consolidado.
Ou seja, não se sabe se é um
espasmo ou uma tendência
"Ainda é prematuro dizer que
mudou a inflexão da curva",
diz. O segmento editorial ain-
da amarga expectativa das deci-
sões do governo, cujas enco-
mendas representam um terço
da produção. "O programa do
livro ainda não saiu da discus-
são", lamenta o presidente da
Abigraf. Geralmente o acordo é
fechado na primeira quinzena
de agosto, e até meados de
setembro cerca dois ou três
contratos são assinados, que
somam 1,5 milhão dos 110
milhões de unidades necessá-
rias para suprir a demanda. "Já
perdemos três semanas. É uma
corrida perigosa contra o tem-
po que pode comprometer a
distribuição na data correta",
alerta Camargo.

O próximo desafio da Abi-
graf é desenvolver um plano
estratégico para dimensionar

os segmentos da indústria grá-
fica a fim de orientar os inves-
timentos nos próximos 10
anos. A idéia é ajustar o parque
nacional ao fluxo da demanda
e evitar a ociosidade. O plano
deverá estar concluído até o
primeiro trimestre do ano que
vem. "Vamos projetar diferen-
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coisas com o pé no chão

tes cenários econômicos e pen-
sar o mercado a longo prazo",
diz o presidente.

Mesmo com as atríbulações

e descrenças no mercado, a
indústria gráfica brasileira tem
registrado grandes avanços,
principalmente nos trabalhos
voltados para a demanda pu-
blicitária. Mais rapidez, sim-
plificação dos processos e fi-
nalizações qualificadas estão
diretamente ligadas à digitali-
zação dos sistemas de pré-im-
pressão. Nessa área, as novas
tecnologias aparecem nas co-
res mais definidas e personali-
zação dos trabalhos De acor-
do com o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Tecnolo-
gia Gráfica (ABTG), Fábio Mor-
tara, o desenvolvimento tec-
nológico do setor não é um
processo esgotado, está em ple-
no andamento com sobrevida
fantástica. "Apesar da retração,
a indústria gráfica continua for-
te", afirma Mortara.

O Brasil tem vocação, que

vai desde a matéria prima, para
produzir impressos. "Temos
também mão-de-obra eficiente e
disciplinada", acrescenta ele. No
entanto, lamenta a pouca tecno-
logia disponível em equipamen-
tos nacionais, o que obriga a
indústria a importar praticamen-
te 100% do maquinário. "Já em
papel e máo-de-obra, a competi-
tividade é tremenda", afirma Mor-
tara O País tem escolas de alto
nível tecnológico, como a
Theobaldo de Nigris, do Senai,
que é considerada a melhor do
Hemisfério Sul. "O estudante
sai conhecedor das mais novas
tecnologias da indústria gráfi-
ca", garante.

Para o setor promocional,

Mortara destaca quatro ve-
tores importantes: o fato de
50% dos trabalhos serem
coloridos, que leva o mer-
cado cada vez mais a manter
com o segmento a mesma
relação que tem com a TV -
em cores, jamais em preto e
branco, a não ser em casos
artísticos; as tiragens cada
vez menores; just in time, a
decisão de imprimir é toma-
da na última hora; e custo-
mização. Já para a pós-im-
pressão, p presidente da
ABTG avalia que os acaba-
mentos estão mais sofisti-
cados, incluem vernizes de re-
serva e texturas diferentes,
como relevo seco e america-
no, e facas especiais, sem men-
cionar os empastamentos e as
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cores especiais, que permitem
novas tonalidades de abóbora
e verde. "Além de tudo isso,
temos boje tintas com cheiro",
conclui Mortara.

Os vários papéis do papel
Um dos desafios diários da

Indústria Gráfica é descobrir e
conhecer com maior profundi-
dade as diversas utilizações que
se pode obter com cada tipo de
papel. Preocupada em contribuir
para o aperfeiçoamento técnico
de seus clientes, a KSR Distribui-
dora — unidade de negócios da
VCP - Votorantim Celulose e Pa-
pel e maior distribuidora do País
de papéis e produtos gráficos —
vem desenvolvendo série de ações
voltadas ao setor, entre as quais
a criação e o desenvolvimento,
pela MAD Publicidade, de pôster
em papel poliarte com informa-
ções sobre os diversos formatos
de corte de papel. "Trata-se de
um papel sintético produzido a
partir de um filme especial de
polietileno, e o objetivo da KSR
foi divulgar esse produto e mos-
trar qual o limite de utilização e
os resultados obtidos", conta o
diretor da agência, Márcio Perri.
O resultado foi considerado po-
sitivo, já que o interesse dos
clientes por esse tipo de papel
registrou crescimento.

Também foram criados e de-
senvolvidos dois mostruários de
papéis que permitem verificar
qual o tipo de impressão que cada
um possibilita. "O setor gráfico é
constituído, em grande parte,
por empresas de pequeno e mé-
dio portes que têm dificuldades
em obter informações sobre no-
vos produtos e tecnologias, prin-
cipalmente as instaladas fora de
São Paulo", observa o diretor da
KSR, João Lalli Netto. Ele destaca
que dentro dessa política a em-
presa também realiza encontros
com os gráficos, nos quais são
apresentadas palestras sobre no-
vas tecnologias utilizadas na pro-
dução de papel, tendências em
pré-impressão e tecnologia das
cores. A KSR Distribuidora tam-
bém patrocinou catálogo de aca-
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bamentos gráficos desenvolvido
pela MAD Publicidade para a Uv-
pack. Ele apresenta as mais mo-
dernas opções em acabamentos
(vernizes, laminações, raspe e
cheire) e em 2003 conquistou
dois prêmios Pini de produção
gráfica. "Um dos diferenciais do
cata logo foi apresentara lamina-
ção raspe e cheire, em que as
lâminas contêm odores de acor-
do com o produto que se quer
divulgar", conta Perri.

Por Que África, livro de apre-
sentação da agenda África, em-
presa de Nizan Guanaes, combina
criatividade, portfólio invejável
e primorosa produção gráfica.
Impresso em papel especial da
FinePapers—Coronado Smooth,
de 118 gramas —, a edição foi
projetada em formato 30cm x
40cm, com 54 páginas e capa
dura que mostra ao mercado o
que o talento é capaz de fazer.
"Dentre os diversos papéis espe-
ciais pesquisados no mercado
brasileiro, optamos pelo Coro-
nado, da Fine Papers, por causa
da ótima printabilidade, propor-
cionando alta resolução na im-
pressão de imagens e perfeita acei-
tação das mais diversas colora-
ções gráficas. Acreditamos que o
papel utilizado esteja à altura do
livro de apresentação da Áfri-
ca.", afirma o produtor gráfico
da agência, Luiz Carlos Pedrosa.

O livro de apresentação da
África traz fotos de página intei-
ra e breves perfis dos sócios Ni-
zan, Sérgio Gordilho, diretor de
criação, Luiz Fernando Vieira,
diretor de mídia, e Márcio Santo-
ro, diretor de atendimento. Com
definições de conceitos e posicio-
namentos da agenda, o Por Que
África traça paralelos entre as
culturas brasileira e africana,
mostrando a influência funda-
mental exercida pela segunda
sobre a primeira.


