
por lander Ramon

m 200 anos de existência e
tendo inaugurado o parque
industrial nacional, o setor
gráfico desenvolveu 19,5 mil
empresas, 197 mil empregos,
participação no Produto In-
terno Bruto (PIB) nacional

de 1,02% e de 5,74% do industrial e atin-
giu faturamento bruto global, em 2007,
estimado em R$ 22,33 bilhões. Mais do
que números expressivos, esse seg-
mento tem sua história intrinsecamen-
te ligada ao processo de desenvolvi-
mento do Brasil, como fonte de disse-

minação informativa e de conhecimen-
to desde os idos tempos do Vice-reino,
comandado por D. João VI. Na celebra-
ção de seu bicentenário, a indústria
gráfica do País tem muito a comemo-
rar, ao mesmo tempo que se lança a
uma série de desafios a ser enfrenta-
dos ao longo dos próximos anos.

"É hora de comemorar, sem dúvi-
da. São mais de 19 mil empresas vivas,
com gente trabalhadora e dedicada,
gerando o crescimento do País e, após
momentos difíceis, hoje vivemos uma
situação boa, com os parques gráficos
absolutamente tomados até o final do
ano", anima-se Alfried Plõger, presi-

dente da Associação Brasileira da
Indústria Gráfica (Abigraf).

O bom momento do setor não per-
mite, entretanto, deixar cair no esqueci-
mento as fases penosas vivenciadas há
alguns anos, como em meados da déca-
da de 1990, quando o déficit de comér-
cio setorial atingiu US$ 450 milhões.
"Em 1997, chegamos a importar revis-
tas prontas, confeccionadas no Chile. A
superação desse estágio demonstra os
tremendos avanços que proporciona-
mos ao setor na última década", afirma
Mário César Camargo, presidente do
Sindicato das Indústrias Gráficas do
Estado de São Paulo (Sindígraf-SP).
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DESAFIOS. Garantir a continuidade do
atual ciclo expansivo passa, na visão de
Plõger, pelo enfrentamento de algu-
mas barreiras que ainda prejudicam o
setor. Além da carga tributária eleva-
da, constrangedora para toda atividade
econômica do País, o setor gráfico so-
fre com peculiaridades. 'Temos um
grande volume de empresas na infor-
malidade e outras que praticam con-
corrência desleal", relata.

Segundo ele, é o caso das gráficas
"beneficentes", que contam com isen-
ção tributária e que, em sua maioria, são
de cunho religioso. Plõger afirma que
constituído, em tese, para a produção de

livros e materiais informativos de igre-
jas, esse grupo tem ingressado no mer-
cado de impressão em outras áreas e
vencido concorrências ao contar com
claras vantagens competitivas em rela-
ção às demais empresas do setor.

Outra queixa advém da atuação das
gráficas oficiais, de propriedade esta-
tal, detentoras do monopólio de publi-
cações de atos oficiais nas cidades-se-
de. O empresário explica que o valor
cobrado pelas publicações dos atos,
nessas empresas, chega a ser mais de
três vezes superior ao de jornais de
grande circulação. Capitalizadas por
esses recursos, as gráficas oficiais

aproveitam, segundo Plõger, a ociosi-
dade de seus parques para lançar livros
e outros produtos, a preços de execu-
ção significativamente menores do que
seus "concorrentes" privados. "A dis-
torção é muito clara, porque já identifi-
camos casos em que essas gráficas ofi-
ciais orçam a produção de livros em
valores que nem sequer cobrem os
custos de papel", informa. "Apesar das
nossas queixas, infelizmente, os gover-
nos fazem 'ouvidos de mouco', evitam
enfrentar o problema."

AJUSTES INTERNOS. Além das questões
mercadológicas, os cuidados e acertos
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internos das empresas também são
temas presentes da agenda empresarial
dos gráficos. Compreender as caracte-
rísticas históricas do segmento produti-
vo é ponto de partida para o desenvolvi-
mento de planos de negócios e aperfei-
çoamento da gestão das organizações.

O nascimento da indústria gráfica
brasileira foi em 1808, a partir da trans-
ferência da corte de Portugal, sob o
império de D. João IV, ao Brasil. Antes
da vinda da Família Real à então colô-
nia, era proibida a instalação de gráfi-
cas no Pais, razão pela qual houve uma
defasagem de quase 300 anos entre a
invenção dos tipos móveis pelo alemão
Johannes Gutemberg e a produção de
material gráfico em território brasileiro
(veja quadro O controle do Império).

Efetivamente, o processo de proli-
feração das gráficas brasileiras, ainda
controladas pelo Império e pelos go-
vernadores locais, só começou após a
Revolução Constitucionalista do Porto,
em 1820. Em função dos custos eleva-
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dos para a importação do maquinário e
das dimensões continentais do Brasil,
o negócio gráfico foi estabelecido em
pequenas unidades fabris localizadas,
sem integração com o conjunto da
cadeia e dos territórios.

Tal pulverização pode ser com-
preendida como o processo embrio-
nário do setor e está refletida hoje na
dispersão produtiva da cadeia, com
mais de 19 mil unidades instaladas no
País. 36% das indústrias estão localiza-
das no estado de São Paulo, seguido
por Minas Gerais (11%), Paraná (9%)
e Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul
(8% cada um). Quase 97% das empre-
sas são de pequeno porte, sendo que
a maioria das organizações é "fami-
liar", com até cinco funcionários.

O desafio de se manter alinhado
tecnologicamente aos padrões glo-
bais tem sido bem-sucedido pelo con-
junto do setor. Somente em 2007, as
corporações, a maior parte de peque-
no e médio porte, investiram cerca de
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US$ 1,4 bilhão em importação de
maquinário. "De maneira geral, o que
notamos é que a adaptação tecnológica
tem ocorrido em ondas puxadas pelas
empresas do topo da cadeia e, depois,
acompanhadas pelas demais, de me-
nor porte", observa Camargo, do Síndi-
graf. "Nosso ambiente produtivo, po-
rém, ainda carece das melhores práti-
cas internacionais, o que envolve atua-
lização de mão-de-obra, controles de
processo em classe mundial e cuida-
dos com o meio ambiente", reconhece.

ESCALA. Ao aperfeiçoar administrativa-
mente as empresas, o setor tende a se
fortalecer, ganhando eficiência. Esse
caminho também abre espaço para um
tema polêmico dentro do segmento: a
consolidação de empresas por meio de

fusões e aquisições. "Como mais de
95% do setor é formado por empresas
de pequeno porte, familiares, não en-
xergo grande futuro para esse cami-
nho. Consolidaríamos nada com nada,
porque seria muito difícil criar uma
grande corporação com base em uni-
dades tão pequenas", avalia Plõger.

O vice-presidente de marketing da
Burti, uma das maiores empresas do
setor, Leandro Burti, pensa de maneira
distinta. "Vejo o mercado maduro para
enfrentar a consolidação. Uma nova
geração de administradores, de cabeça
mais aberta, sem tanto laço de afetivi-
dade com as empresas criadas por seus
bisavós, avós e pais, pode sim coman-
dar um processo de unificação de
empresas com o objetivo de ganhar
escala e competitividade", pontua.

DISPUTA INTERNACIONAL. Ainda que
precisem promover ajustes internos,
elas têm se mostrado capazes de dis-
putar não somente o mercado local, co-
mo também a concorrência internacio-
nal. A dificuldade, nessas operações,
está na cotação do real ante o dólar, até
recentemente sobrevalorizada, gerado-
ra do desconfortável déficit de USS 52
milhões acumulados entre janeiro e
agosto de 2008 (antes da crise norte-
americana), resultado de exportações
de US$ 190 milhões e importações de
US$ 242 milhões. Em doze meses
encerrados em julho de 2008, o déficit
acumulado cresceu 158,6% em relação
ao mesmo período de 2007.

"Não fosse o dólar desvalorizado,
teríamos plenas condições de compe-
tir. Com a moeda norte-americana aci-
ma de RS 1,90, a minha gráfica fechou
em 2007 um contrato de USS 3,5 mil-
hões para fornecimento de livros didá-
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ticos para a Argentina. Este ano, nem
enviei orçamento, porque nosso preço
estava, de saída, 25% superior ao co-
brado pelas empresas argentinas", ex-
plica Camargo.

Com a deflagração da crise finan-
ceira nos Estados Unidos e o reposicio-
namento do câmbio em patamares su-
periores, o presidente do Sindigraf acre-
dita que o poder de alavancagem das
empresas para exportações será maior.
Em contrapartida, a mesma crise preo-
cupa o setor. Há o risco, por exemplo,
de a capacidade de ampliação das ex-
portações de produtos gráficos bra-
sileiros ser limitada, especialmente de
cadernos e embalagens, por causa da
diminuição da demanda global.

CENÁRIO DOMÉSTICO. Mesmo com o
cenário internacional envolvido em in-
certezas, o mercado interno segue
repleto de boas possibilidades e indica-

tivos de continuidade de expansão dos
negócios. O aumento da renda da po-
pulação brasileira tem influenciado a
demanda por produtos gráficos, princi-
palmente em regiões fora dos grandes
centros. "Existem boas oportunidades
no interior do Brasil e na região Nor-
deste, em especial. Recife, por exemp-
lo, é um mercado que está 'bombando'
e no qual temos intensificado muito
nossa atuação", sinaliza Leandro Burti.

A Abigraf projeta também tendên-
cia de aumento de procura por produ-
tos de maior valor agregado, acima das
grandes quantidades impressas. Ca-
margo, do Sindigraf, revela que, com-
parativamente aos países desenvolvi-
dos, Brasil, índia e China vivem um pa-
radoxo. "Nos Estados Unidos, na úl-
tima década, houve uma diminuição de

12 mil empresas, recuando de 45 mil
para 33 mil indústrias. Movimentos
similares ocorreram na Inglaterra e
Alemanha", cita.

Uma das razões para esse movi-
mento, segundo os especialistas do se-
tor, está na maturidade de consumo
dos mercados dos países desenvolvi-
dos. "No Brasil, o consumo per capita
está em 45 quilos de papel para cada
habitante, por ano, enquanto nos Es-
tados Unidos é de 380 quilos e, no Ja-
pão, de 210 quilos. Temos uma longa
jornada a avançar", afirma o presidente
do Sindigraf.

RECONHECIMENTO. A evolução da quali-
dade gráfica brasileira tem garantido o
reconhecimento internacional do setor.
"De dez anos para cá, o Brasil tem ven-
cido, sistematicamente, concursos inter-
nacionais do setor gráfico. Nossas em-
presas já ganharam o Benny, o Oscar da
indústria gráfica internacional, concedi-
do nos Estados Unidos; o Juan Pablos,
maior premiação do setor na América
Latina; e concursos de calendários na
Alemanha e em Chicago", afirma Fábio
Mortara, presidente da Abigraf-SE

O principal troféu do setor no Pais,
o Prêmio Fernando Pini, concedido
pela Abigraf e pela ABTG, chega este
ano a sua 18a edição. "Em 2008, temos
1,5 mil produtos inscritos por 170
empresas. É um prêmio muito difícil de
ganhar e que agrega valor, notoriedade
e reconhecimento do mercado ao
vencedor", conclui Mortara.
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