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crise está aí. Amplamente anunciada
pela imprensa desde seu início, quan-
do o mercado imobiliário dos Estados
Unidos serviu de estopim para uma

bomba de proporções mundiais, no início do
último semestre do ano que passou. O Bra-
sil, apesar das afirmações oficiais de que,
por aqui, os efeitos seriam brandos, não fi-
cou de fora dos reflexos que, de um modo
geral, trouxeram retração a todos os setores
e atividades econômicas.

A verdade é que as grandes empresas são
as mais atingidas pelas mudanças no merca-
do internacional. No entanto, desde o início
deste ano, os pequenos negócios, focados no



mercado interno, estão ameaçados pelo efei-
to dominó que tende a afetar todos os elos
da cadeia produtiva. As pequenas e médias
empresas (PME) também sentem os efei-
tos da desaceleração econômica, como a di-
minuição da demanda, do faturamento e
da oferta de crédito.

Para avaliar as dimensões desta situa-
ção, em março último o Scbrae Nacional ela-
borou a sondagem "Ponto de Vista dos Pe-
quenos Negócios", divulgada pela Agência
Sebrae de Notícias. Á pesquisa, que entre-
vistou 2.937 empresários de todos os setores,
em 26 estados do País e do Distrito Federal,
traía dos reflexos da crise nas PME. Apesar
de 63% dos empresários afirmarem que fo-
ram afetados pela crise, 69% dos entrevis-
tados não demitiram funcionários e outros
65% disseram que não houve necessidade de
recorrer ao dinheiro dos bancos.

CINTOS APERTADOS
É certo que as agruras econômicas não são
novidade para os brasileiros, muito menos
para o setor gráfico. Alguns destes momen-
tos foram marcantes a partir da década de
1980 - a chamada década perdida —, esten-
dendo-se até a virada para o século XXL

Com uma história de 40 anos no merca-
do de impressos, a Gráfica Fox, de Belo Ho-
rizonte (MG), tem forte atuação no setor co-
mercial e nove funcionários. Como uma das
crises mais sérias que viveu, o diretor Flá-
vio Ferreira de Souza cita o período de altas
freqüentes da inflação e os congelamentos
do Plano Cruzado, no governo de José Sar-
ney, em 1986. "Não podíamos manter um
orçamento por mais de 24 horas, o que ge-
rava um grande desgaste nas negociações",
lembra o executivo.

O plano econômico do governo Fernan-
do Collor de Mello, em 1990, foi o pior mo-
mento para a Gráfica Comunicare, de Curi-
tiba (PR), empresa de porte médio, do ramo
editorial, com 30 anos de existência e 63
funcionários. O diretor Raphael Manzoni
conta que, graças ao "confisco" dos Cruza-
dos Novos, em 1990, perdeu o capital para
pagar a liberação de uma máquina impor-
tada, presa na alfândega.

Para o diretor da Grafiset Gráfica, Lou-
rival Lopes dos Reis, não foram os planos
econômicos, mas o desabastecimento de pa-
pel no mercado interno, em 1978, a causa do

pior momento na história de 35 anos da grá-
fica de 10 funcionários, instalada em Porto
Alegre (RS) e especializada nos segmentos
comercial e promocional.

No entanto, o sufoco do passado não
chega nem perto da dificuldade atual para
a Gráfica Comercial, de São José dos Cam-
pos, no Estado de São Paulo, que conta com
6 funcionários. "Todos
esses momentos foram
complexos, porém, se
de alguma forma pu-
déssemos agrupá-los,
não teriam as conseqü-
ências que a atual crise
trouxe, uma situação
sem precedentes", diz.
Edilson Biondi, geren-
te de negócios da em-
presa fundada há 30
anos, com atuação no
segmento comercial.

A Gráfica Rio Mula-
to sobrevive há 20 anos
às agruras e intempé-
ries econômicas, mas
está em situação pecu-
liar. Localizada ern Re-
generação, interior do
Piauí, com 6 funcioná-
rios, seus clientes são
pequenos estabeleci-
mentos comerciais e
profissionais autôno-
mos de municípios cir-
cunvizinhos. Segundo a
diretora Nileide B. Silva,
a gráfica sofre não ape-
nas com um desequilí-
brio na demanda, como também com as di-
ficuldades geográficas e com a burocracia
para obtenção de crédito. "O que assusta é
a expectativa da crise. É como se fosse uma
cortina e não sabemos o que está por trás".

EFEITOS E REAÇÕES
De acordo com a Pesquisa de Emprego e
Desemprego (PED) da Fundação Seade e do
Dieese, 221 mil postos de trabalho foram fe-
chados em janeiro de 2009, em seis capitais
e no Distrito Federal. Apesar de especia-
listas afirmarem que as demissões em de-
corrência da crise estejam atingindo muito
mais as grandes empresas, a pesquisa revela

MAIO 2009 REVISTA AB1GRAF



outro aspecto: do total de 127 mil trabalha-
dores demitidos, 96 mil não tinham cartei-
ra assinada - um modelo de trabalho geral-
mente adotado pelas empresas menores. É o
caso da Gráfica e Editora Contexto, de Olin-
da (PE), que reduziu o quadro em mais de
50%. Com 23 anos de mercado, atuando no
ramo promocional, a empresa tem hoje 12
funcionários — mas jã foram 28.

O monstro por detrás da cortina dá o ar
da graça no levantamento do Sebrae Nacio-
nal, que aponta que cerca de 70% das PME
tiveram retração nas vendas a partir de se-
tembro de 2008. Mais de 55% delas viram re-
duzir-se o número de clientes; outros 30%
demitiram funcionários, enquanto o nível
de investimento previsto caiu para 60% das
empresas consultadas.

Flávio de Souza, da Gráfica Fox, diz que
sentiu, de fato, queda no faturamento men-
sal. Na Gráfica e Editora Contexto a crise
está em seu ápice, com a diminuição drásti-
ca das encomendas. Pior para a Comunicare,
que teve seus planos de expansão interrom-
pidos quando reduziu-se o volume de orça-
mentos .e, consequentemente, de pedidos.

A diretora da Gráfica Rio Mulato revela
que, no seu caso, preços e prazos de fornece-
dores se mantiveram praticamente inaltera-
dos. Mas Nileide explica que deu sorte, pois
tinha um fôlego provocado por uma deman-
da inesperada de clientes. Há cerca de oito
anos, muitos trabalhadores autônomos pas-
saram a atuar na formalidade, gerando pe-
didos de impressos diversos. "Foi isso o que
nos deu tranqüilidade para atravessar os úl-
timos seis meses, em que vem ocorrendo
uma diminuição das compras".

Para tentar reverter a situação, a Contex-
to reviu custos e o departamento comercial
tratou de adotar uma postura ainda mais ati-
va. "Melhoramos nossa gestão, noa aproxi-
mamos dos clientes e adiamos investimen-
tos", sintetiza Eduardo Mota, embora afirme
que, por outro lado, acelerou sua entrada na
impressão digital. Estratégico!

Os funcionários têm contado ainda mais
pontos positivos neste momento. "Em todas
as situações de crise, meu investimento sem-
pre foi no pessoal, e agora contratei uma pes-
soa de vendas para fazer contatos nas cida-
des vizinhas", diz a diretora da Rio Mulato.
"Eles estão integrados ao processo e são con-
sultados sobre cada assunto", acrescenta.

No balanço final, o clima nas PMEs é de
otimismo. Ao menos é o que aponta a pes-
quisa do Sebrae Nacional. Mais de 68% dos
empresários acreditam no aumento do nú-
mero de clientes neste ano e 49% deles dis-
seram que devem aumentar o investimento
próprio no negócio. "Esta situação é mo-
mentânea. O País sairá fortalecido com a
abertura de novos mercados consumido-
res", observa Flávio de Souza, da Fox. O di-
retor da Contexto dá prazo e diz que a rea-
ção deverá começar no último trimestre do
ano. Na Comunicare, a reação já se mostra
concretamente com a entrada no segmen-
to de impressão digital e a abertura de dois
pontos de varejo, no
nicho de gráfica rá-
pida, além da pros-
pecção de um tercei-
ro estabelecimento.

Enfim, para so-
breviver à turbulên-
cia, os especialis-
tas dão uma lição de
casa que os empre-
sários do setor grá-
fico já sabem e cum-
prem di re i t inho:
rever estratégias de
gestão., reduzir des-
perdícios, eliminar
estoques desneces-
sários, adaptar pro-
dutos e estar atento
ao mercado interno.
Mais do que o empe-
nho destes empreen-
dedores, o setor pú-
blico tem sua parte
a cumprir. Além da
pesquisa, o Sebrae
assina uma recei-
ta de medidas anti-
crise, que inclui a
desoneração de im-
postos, a adoção de
políticas monetárias
de crédito e fiscais,
os programas de
criação direta de em-
prego, subsídios ao
emprego, a capacita-
ção da mão-de-obra e
o microcrédito. w

REVISTA AB1GRAF MAIO 2009

Text Box
CAPERUTO, Ada. Navegando nas ondas da crise mundial, Revista Abigraf, São Paulo, a. 34, n. 241, p. 28-30, maio. 2009.




