


Com o mercado

altamente competitivo, os

equipamentos gráficos

chineses têm se tornado

uma opção para quem

quer iniciar ou ampliar o

seu negócio

AChina tem passado por um mo-
mento de transição na sua eco-
nomia e o crescimento vertigino-

so nos últimos anos se refletiu em todos
os segmentos, inclusive no ramo gráfico,
com o desenvolvimento de diversos mo-
delos de equipamentos. Até mesmo gi-
gantes, como Heidelberg já estão fabri-
cando impressoras por lá. O resultado,
como mostraremos nesta matéria, é o sur-
gimento de equipamentos com razoável
qualidade e durabilidade, além de uma
boa relação custo-benefício. Fabricados
na China e em outros países asiáticos.

No Brasil, essas máquinas são uma das
alternativas para o gráfico que deseja re-
alizar um upgrade no seu equipamento
ou mesmo para quem quer iniciar neste
ramo e não dispõe de um grande investi-
mento. "A China está num ótimo momen-
to de crescimento, o que propicia a reali-
zação de excelentes negócios", comemora
o diretor comercial da Apoio Sistemas
Gráficos, Nazareth Darakdjian. A empre-
sa, que fornece equipamentos e sistemas
para a indústria gráfica, foi uma das que
apostou na novidade do oriente para a re-
novação do parque gráfico brasileiro.

Desafios para os brasileiros
No início, as empresas tiveram que en-
frentar o ceticismo do mercado, que não
acreditava que as máquinas chinesas fos-
sem duráveis e de qualidade, mesmo sen-
do aprovadas por usuários de mais de 50
países, incluindo Europa e América do
Norte. A única saída para estas empre-
sas foi investir em pesquisa, para que, em
meio ao gigantesco mercado chinês, pu-
dessem escolher as melhores marcas para
representar.

Segundo Nazareth, na Apoio, esse pro-
cesso começou há dois anos, quando a em-
presa, já com 18 anos no mercado de pré-



impressão, resolveu ampliar a sua linha de
produtos para CtP. A idéia inicial era re-
presentar companhias dos EUA e Euro-
pa, mas como já havia representações, eles
optaram pelos fabricantes chineses. "Nós
só percebemos o tamanho da China quan-
do participamos da feira China Print. Eles
têm cerca de 180 mil gráficas, enquanto o
Brasil conta com 15 mil", conta.

Uma das principais preocupações da
Apoio foi trazer produtos que pudessem
suprir as necessidades das gráficas bra-
sileiras, com preço competitivo. Para o
gerente técnico de impressão e acaba-
mento da empresa, Fábio Soares, em cer-
tos quesitos, algumas máquinas chine-
sas podem ser consideradas superiores.
"O tempo de regulagem de setup do mo-
delo Amazon, por exemplo, é muito in-
ferior se comparado aos equipamentos
similares do mercado, pois ela é total-
mente ajustável através de um painel do
tipo touch screen", explica.

A Apoio trabalha com os segmentos
de pré-impressão, impressão e acabamen-
to, com produtos nacionais e chineses. Em
relação aos orientais, podem ser destaca-
das as impressoras Mirage (offset mono-
color) e Amazon 2 e 4 cores, a guilhoti-
na Tiger 92C e a processadora de filmes
Mark-III. "Eu não comparo esses equi-

pamentos aos de empresas alemãs, por
exemplo, mas dou uma opção ao clien-
te para ele sonhar com aquela máquina
no futuro. Porque hoje ele não tem como
comprar", diz Nazareth.

Outra empresa que descobriu o ca-
minho da China foi a T.Janér. A empre-
sa também realizou uma ampla pesqui-
sa antes de escolher com quais parceiros
iria trabalhar. Segundo o diretor, Octa-
vio Gabizo, a T.Janér optou por com-
panhias privadas, ao invés das esta-
tais, por possuírem uma visão voltada
ao mercado global. "Todas as fábricas
que nós visitamos estão passando, ou
passaram recentemente, por um proces-
so de expansão. A Gronhi, por exemplo,
está duplicando a produção porque, no
ano passado, a demanda cresceu mui-
to", explica. A T.Janér começou a repre-
sentar empresas da China no mercado
nacional em 2006: a Gronhi (impresso-
ras de pequeno porte), a Purlux (gram-
peadeira), a Purple Magna (dobradeira)
e a HPM (guilhotina).

Desafios para os chineses
Já a New Sino possuía um conheci-

mento fundamentado sobre o mercado
gráfico chinês, graças a um estudo rea-
lizado durante mais de dez anos pelo seu

diretor, Roberto Cheng. Os equipamentos
foram apresentados pela primeira vez no
Brasil durante a última Fiepag - Feira In-
ternacional da Indústria Gráfica, realiza-
da em 2005. "Com a máquina em funcio-
namento vimos que a reação do público
foi bastante positiva", afirma Cheng.

Hoje, a New Sino representa a Sanxin
(impressoras), HGPM (impressoras), SPPM
(impressoras, guilhotinas, máquinas de
corte e vinco, máquina de hot stamping
e grampeadeira), HGPM (impressoras) e
Beiren (impressoras). Em menos de dois
anos, os equipamentos instalados pela
empresa já alcançaram 11 estados brasi-
leiros, com 70 clientes, sendo que muitos
deles com duas ou mais unidades adqui-
ridas da empresa.

Esses números demonstram como es-
ses produtos têm conquistado o merca-
do nacional. Para o representante de ven-
das da Big American, Rogério Riston, o
principal diferencial das máquinas está
relacionado à segurança. "O equipamen-
to de fabricantes nacionais possui o mo-
vimento de expulsar a mão e o braço do
operador em caso de emergência, mas a
máquina continua em movimento. Já os
de origem chinesa simplesmente param.
Além disso, existe a programação de ve-
locidade", explica.

A empresa, que possui diretores de
origem chinesa, está no Brasil há 15 anos.
No início, foram trazidos equipamentos
da China para a área de lapidação. Hoje,
são máquinas de corte e vinco (da mar-
ca Big American, fabricadas por uma em-
presa associada na China), guilhotina da
marca Hua Chuei, além de máquinas seri-
gráficas e lâminas de corte e vinco.

Outros tigres
Mas não é apenas a China que está

trazendo equipamentos. Outra potên-
cia asiática a oferecer soluções gráficas é
Taiwan. A Furnax, empresa com mais de
10 anos no Brasil, representa tanto equi-
pamentos de Taiwan, como da China. Se-
gundo o gerente da divisão gráfica, Luís
Flávio Lima, as máquinas instaladas são
as melhores referências da empresa. "Te-
mos clientes que possuem seis, oito e até
doze produtos nossos", afirma. A empresa
atua nos segmentos de embalagens e pro-
mocional, fornecendo também alguns in-
sumos. "Temos desde cortadeiras para pa-
pel até máquinas de impressão serigráfica
automática", explica.

O lado de quem usa
Depois de conhecer as empresas que

revendem os equipamentos asiáticos, Pu-



blish foi conversar com usuários e conhe-
cer a opinião deles a respeito. Pudemos
constatar que até mesmo em gráficas de
grande porte, os equipamentos asiáticos
estão operando lado-a-lado com simila-
res europeus e americanos.

"Um ótimo custo-benefício", foi as-
sim que o proprietário da Esperança Fo-
tolito e Artes Gráficas, de São Paulo, José
Roberto Freitas, destacou a sua satisfa-
ção pelos produtos adquiridos da New
Sino. O proprietário contou que há algum
tempo procurava máquinas para melho-
rar a produção da gráfica e que a compra
da impressora de meia folha, guilhotina
e máquina de corte e vinco foi efetua-
da porque os equipamentos são novos e
saem pelo preço de usados. "Além disso, a
capacidade de impressão é grande e não
há problemas com relação à assistência
técnica", explica.

A Grafisa, de Campo Belo (MG), tam-
bém afirma estar satisfeita com o pro-
duto adquirido: uma impressora Mira-
ge, da Apoio. O interesse surgiu após
uma feira, em São Paulo, na qual o pre-
ço aliado à qualidade chamou a atenção
dos proprietários da gráfica. De acor-
do com o impressor, Marcelo da Sil-
va, a estrutura do equipamento é muito
boa, pois numera e serrilha as páginas,
ou seja, facilita o trabalho do operador.

Perspectivas
De acordo com a direção da Apoio,

a perspectiva é que aumente a aquisi-
ção de máquinas chinesas nos próximos
anos. "O mercado tem visto que não são

equipamentos descartáveis. A entrada
desses produtos no Brasil é irreversível,
como já aconteceu em outros segmentos:
têxtil, autopeças e eletrônicos", conside-
ra Nazareth.

Segundo o diretor da New Sino, essa
expansão já é esperada e só não é maior
devido à demanda da própria China.

Para o gerente da divisão gráfica da
Furnax, não há dúvidas de que a presen-
ça asiática vai aumentar cada vez mais
no Brasil. "Isso está presente no nosso
dia-a-dia, na aceitação dos produtos,
no nível de consulta e nas empresas que
têm nos procurado. E um fato concreto",
conclui Lima. GD
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