
A importância da

implantação das

Práticas de Fabricação nas

empresas

uem visitou a Drupa 2008 teve
oportunidade de se inteirar não só
das novidades tecnológicas em to-

dos os setores de uma gráfica e de seus
insumos, bem como de todos os aprimo-
ramentos e tecnologias de pré-impressão,
impressão e acabamento nas diversas mo-
dalidades gráficas, desde offset, flexogra-
fla, tampografia, serigrafia e rotogravu-
ra, até os tremendos avanços em todos os
segmentos da impressão digital. Puderam,
ver os diferentes sistemas de gestão exis-
tentes no mercado, inclusive com relação
às empresas brasileiras que lá expuseram.



Após o evento, tive a oportunidade de
visitar por uma semana um seminário dê
atualização tecnológica em uma conheci-
da faculdade gráfica da Alemanha, onde
o tema era: "Os avanços das Boas Práticas
de Fabricação (BPF) e seu envolvimento
com os fatores ambientais". Ficou claro,
que as Boas Práticas de Fabricação, já há
algum tempo na Europa, se segmentaram
por especialidade gráfica, além de incluir,
de maneira muito intensa, toda a área
que repercute na "conquista do verde", ou
seja, na redução da poluição ambiental e
principalmente na melhoria da saúde do
ser humano, quando de seu trabalho na
empresa gráfica. Isto inclui normas e pro-
cedimentos na área de compras de ma-
terial, controle da qualidade da matéria
prima e de produtos auxiliares de produ-
ção, bem como normas e procedimentos
de trabalho do ponto de vista de higiene
e segurança do operador. Todo este com-
plexo de atividades de gestão fabril fazem
hoje parte das Boas Práticas de Fabrica-
ção. Já para a fabricação de embalagens
(em várias tecnologias de impressão e
substratos), principalmente para alimen-
tos, produtos farmacêuticos, brinquedos e
outros materiais que tenham contato com
o ser humano, existem normas específi-
cas, adequadas a cada segmento consu-
midor da embalagem.

No Brasil, o processo de capacitação
técnico-profissional, infelizmente está ni-
velado abaixo da média mundial se le-
varmos em conta os países ditos de pri-
meiro mundo. Portanto, estamos com
uma desvantagem competitiva frente
ao mundo globalizado, onde a demanda
de profissionais competentes do merca-
do emergente exige um novo profissio-
nal, adaptado para o trabalho, encaran-
do suas tarefas sem o conforto do "deixa
pra lá, que a gente se vira". O novo pro-
fissional tem que ter a mente aberta para
a realidade atual. É preciso antecipar as
ações, visto que estamos testemunhando
uma transformação da atitude com rela-
ção ao ambiente, com enormes dimensões
que envolvem outros campos, tais como:
político, jurídico, social, entre outros.

Vivemos na sociedade contemporâ-
nea, a cultura da .informação com a ve-
locidade da informática. Produzir impres-
sos será relativamente fácil, sendo que a
necessidade de intervenção humana nes-
te processo produtivo será cada vez me-

Precisamos adequar a área de Recur-
sos Humanos ou a alta gerência ao sis-
tema global de produtividade e compe-
titividade, e engajar todos a esta nova
realidade, ou seja, implantação de Boas
Práticas com visão tecnológica e ambien-
tal. Temos que ter em mente que se o ne-
gócio não der lucro não haverá sobrevi-
ventes. Portanto, cada um é responsável
pela permanência da sua empresa gráfica
no mercado. Tome a sua decisão!

nor. Os "bons" empregos (aqueles em que
não havia tanta necessidade de conhe-
cimentos técnicos e administrativos) es-
tão desaparecendo. Existem estudos esta-
tísticos do Banco Mundial que dizem que
em 1.990 as grandes companhias geravam
cerca de 50% do emprego. Hoje, este nú
mero é de 32% e continuará em queda.
Estamos presenciando um fato interes-
sante. A era do emprego está agonizando,
enquanto está surgindo a era do trabalho.
Isto explica a necessidade de nossos cola-
boradores e, por que não dizer, também de
nossos empresários gráficos, pelo conhe-
cimento e informação. Já estamos sentin-
do no mercado gráfico falta de mão-de-
obra especializada nas novas tecnologias.
Em minha empresa recebo em média 15
currículos por dia solicitando emprego. A
margem de aproveitamento dos solicitan-
tes destes currículos é de 5% a no máximo
8%, pôr falta de conhecimento técnico, da
ausência mesmo de uma formação acadê-
mica em cargos de liderança, quase to-
tal ausência de conhecimentos de inglês,
e poderíamos citar ainda total desconhe-
cimento das novas tecnologias, principal-
mente na área de materiais e processos,
além, é claro, das necessidades de cuida-
dos ambientais.
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