
tragédia de Fukushima abalou a 
confiança no crescimento do PIB 
mundial. Por outro lado, ficou clara 

a posição chinesa ante os desejos do Bra
sil em exportar produtos manufaturados, 
quando da visita de nossa presidente D i l 
ma à China. O que podemos dizer sobre a 
conjuntura econômica mundial? Existe um 
limite natural em tudo, toda bola estoura, e 
o risco da garantia dos volumes é o esque
cimento das especificações básicas do jogo 
que estamos praticando, principalmente 
quando nos orientamos pelo que os outros 
estão fazendo, nos esquecendo se realmente 
temos condições de praticar a mesma coisa. 

Temos que administrar a nossa gráfica 
de olho no mercado, mas as suas possibi
lidades de conquista às vezes fazem com 
que nos esqueçamos dos parâmetros lógi
cos de que negócios pedem por controles 

e, acima dos sistemas de gestão, devemos 
estar dotados de gente capaz de analisá-
los tomando as devidas providências, 
antes que nossa gráfica sucumba. Estou 
acostumado a fazer ofertas de consultoria, 
onde o dono da gráfica acha que o preço 
é muito alto, seja lá o preço que for dado. 
Já é um costume pechinchar. O empresá
rio infelizmente vê uma consultoria como 
custo e não como investimento. 

A gráfica de uma maneira geral, segue 
a cultura da administração de uma em
presa familiar o que pode trazer inúmeros 
problemas. Isto porque envolve uma ques
tão fundamental que pode ser a razão de 
sucesso ou fracasso: saber como adminis
trar os relacionamentos é o principal fa
tor. Dentro da empresa o relacionamento 
precisa ser profissional, não podendo de 
forma alguma ser familiar, pois os proble

mas caseiros são levados à empresa e os 
da empresa para casa. E quando se trata da 
transição, ou seja, a sucessão da liderança 
por outro membro da família, o processo 
se torna ainda mais delicado. 

Segundo especialistas no assunto, uma 
empresa só se torna "verdadeiramente" fami
liar quando consegue passar o controle para a 
segunda geração de uma maneira sustentável. 
Em grandes empresas há inúmeros casos de 
sucesso, nos quais os herdeiros conseguiram 
perpetuar o trabalho de seu fundador. Mas 
este não é um processo apenas das grandes. 
Pequenas e médias empresas como é o caso 
da maioria das gráficas, também precisam 
enfrentar a sucessão, que pode ser a chave 
para seu crescimento e lucro, ou extinção. 

Todo crescimento necessita de de
mandas, sendo que nos dias de hoje o 
nosso principal problema é a falta de 



mão de obra especializada em todos os 
setores da gráfica, seja na área de ven
das, administração e operação fabril . O 
dono da gráfica não pode perder o es
pírito analítico pela euforia de crescer a 
qualquer preço e prazo. Acaba por colo
car uma pessoa da família que é de sua 
inteira confiança (pensa ele), que, no en
tanto não gosta do que faz e por ser her
deiro é "plantado" em uma função que 
nem sempre tem capacidade de exercer. 
Acabou de acontecer o que se temia: a 
sustentabilidade "vai pro brejo". 

Neste nosso mercado não temos 
mágica, mas lógica, pois tudo que es
tou falando é resultante das décadas de 
transformações tecnológicas em todas as 
áreas, inclusive de como administrar uma 
empresa, geradoras de estratégias que 
beneficiam a sustentabilidade, mas que 
também aceleram as reduções de mão de 
obra que por consequência se alocam em 
outras atividades. O empresário gráfico 
procura hoje um funcionário "pronto", 
conhecedor de novas tecnologias, hábil 
em sua especialidade, produtivo e que 
viste a camisa da empresa, porém não 
quer pagar o salário exigido pelo profis
sional. Isso acontece principalmente nas 
pequenas empresas gráficas. 

Pronto! Está feito o "embroglio". Recebe 
um funcionário "mais ou menos", que apre
senta baixa produtividade, eleva o descarte 
de material, "força" uma horinha extra e os 
custos sobem, ou melhor, o lucro desaparece 
dando lugar ao prejuízo. 

Por isso, os fundadores têm um papel 
fundamental: eles devem conduzir a tran
sição. Mas não é uma tarefa fácil, isto por
que os donos de gráfica nem sempre são 
bons administradores com ampla visão 
empresarial e têm dificuldade em passar 
a liderança para os herdeiros. O desafio 
é transformar a família numa família em
presária, até porque o fundador pode ser 
um ótimo empreendedor, mas um fracas
so como pai, que não soube preparar os 
filhos para assumir a empresa. A iniciativa 
deverá ser do fundador da gráfica, mas ela 
precisa ser discutida e decidida em con
junto com os familiares, para que a deci
são não seja questionada quando o funda
dor não estiver mais presente. 

A vantagem da profissionalização 
Durante a sucessão é comum se instalar 
um clima de desconfiança junto aos fun
cionários, que tende a trazer prejuízos até 
para a produtividade. Isto acontece por
que de uma maneira geral, na primeira 
geração, a lealdade dos funcionários não é 
a empresa, mas a figura do dono. E esta le
aldade não é transferível. A solução, mais 
uma vez, está no diálogo e transparência. 
O sucessor e o sucedido precisam traba
lhar esta questão com comunicação clara e 
principalmente com treinamento técnico 
em todas as áreas para que os funcionários 
entendam a importância deste processo. 
Mas, neste ponto, alertamos que os her
deiros tendem a cometer um erro gravís
simo: achar que a equipe do pai não serve 
mais. Não é uma questão de destruir, mas 
de entender e dar continuidade. Os her
deiros precisam construir novas lealdades 
com os que já estão e com os que virão. 
O fundador deve ter uma conversa aberta 
sobre a vontade do herdeiro em assumir a 
empresa ou um departamento. Caso con
trário, para manter a sustentabilidade, é 
preferível a colocação de um profissional 
ou a ajuda de um consultor. 

Será que seu budget (previsão orça
mentária) foi orientado para expansão de 
vendas ou de rentabilidade, e, se positivo, 
qual a proporção do risco dessa expan
são? O que vem pela frente atinge a todos 
e aumenta a necessidade de uma análise 
sobre o que dispomos e o conhecimento 
necessário para criar garantias que pro
piciem nossa evolução. No jogo do futuro 
quem vende é o conjunto dos elementos 
da gráfica. Não é o dono ou o gerente ou 
a produção e a qualidade. Terá que exis
tir um compartilhamento (fornecedores, 
colaboradores bem instruídos voltados 
para as necessidades tecnológicas e de 
mercado) que propicie à gráfica garantias 
de que o que está saindo tem sustentabi
lidade empresarial. 
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