
CONHEÇA A FORÇA EA IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA GRÁFICA NO SUL DO BRASIL. 
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O estado paranaense desponta como um dos mais 
desenvolvidos do setor gráfico brasileiro, investindo 
em tecnologia como forma de obter um crescimento 
sustentável. A convite da Heidelberg, a Revista Desktop 
visitou algumas gráficas paranaenses e viu de perto 
o que investimento em tecnologia e muito trabalho 
podem fazer. 

HISTÓRIA 
A história do Sul do Brasil confunde-se com a de famílias 
de imigrantes (em sua maioria, italianos, alemães, por-
tugueses e eslavos) que vieram para a América do Sul a 
procura de uma vida melhor. Foram milhares de famílias 
que ajudaram a construir o que, hoje, representa uma 
das regiões mais pujantes, economicamente, do país. 
Na fronteira com São Paulo, o estado do Paraná é um 
bom exemplo. Os pioneiros imigrantes que se radicaram 
no estado deixaram, há quase um século, a tradicional 
lavoura para ajudar a impulsionar a industrialização e 
tornar o estado um dos mais ricos da federação. 
E o que isso tem a ver com a indústria gráfica? Bom, 
muito! Se, usualmente, São Paulo é tido como maior 
centro industrial do Brasil (graficamente falando tam-
bém), na última década o mercado nacional assiste 
ao crescimento de outras regiões, sobretudo os pólos 
do Nordeste e do Sul. No caso do Sul, esse crescimen-
to segue o mesmo princípio que regeu os primeiros 
desbravadores da região: o pioneirismo, o trabalho em 
família e a dedicação. 

CONTEXTO 
A indústria gráfica brasileira vive um momento de ex-
pansão. Segundo dados da Abigraf (Associação Brasileira 
da Indústria Gráfica), o ano de 2010 encerrou com apro-
ximadamente 19 mil empresas ativas, empregando mais 
de 220 mil pessoas. Os investimentos do setor registra-
ram aumento de 39% ante o ano anterior, com US$ 1,4 
bilhão na compra de máquinas e equipamentos, contra 
US$ 1 bilhão em 2009. Um dos grandes destaques é o 
Estado do Paraná, que pode ser considerado um exem-
plo de crescimento para o mercado do País. 
E o Paraná? Segundo últimos dados divulgados da Fiep 
(Federação das Indústrias do Estado), em 2009, o Paraná 
abrigava 1.404 empresas gráficas que empregaram 
15.660 trabalhadores no mesmo ano. Outro fator que 

chama a atenção no Estado é a expansão de mercados 
antes regionais. Gráficas que atendiam apenas clientes 
no entorno de suas cidades passaram a receber pedidos 
de todas as partes do País, o que demostra o fortale-
cimento das gráficas paranaenses em um mercado 
extremamente competitivo como o brasileiro. 
Para Sidney Paciornik, presidente da Abigraf Paraná, o 
ano de 2010 foi positivo para o setor gráfico do Estado. 
"Houve fortes investimentos na atualização tecnológica, 
o que melhorou consideravelmente a competição entre 
as empresas e a produtividade do setor", diz. 

TECNOLOGIA: 
UM DOS SEGREDOS DO SUCESSO 
Amo Buss, gerente da regional Sul da Heidelberg, há 
cinco anos se dedica ao mercado gráfico do Paraná 
e fala com entusiasmo sobre o desenvolvimento do 
setor. "O mercado da região está aquecido, o que 
movimenta toda a economia do Estado. As gráficas, 
independentemente do tamanho, investem constan-
temente em tecnologia e na organização de processos 
produtivos mais eficientes", afirma. 
Num tour pelo mercado paranaense, a Revista Desktop 
visitou quatro gráficas: ATuicial, a Everest, a Serzegraf e 
a Hellograff. Agora, leitor, você pode ficar por dentro de 
mais detalhes sobre essas empresas e saber como elas 
estão transformando tecnologia e trabalho em sucesso. A ut
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TUICIAL 
A empresa nasceu do empreendedorismo de Itagiba 
Fortunato e há mais de 30 anos é referência no setor grá-
fico paranaense. Localizada em Cascavel, a gráfica tem 
uma trajetória de profissionalismo e elevada qualidade e 
consolida cada vez mais sua posição no mercado. 
Os sócios Deyse Alvarez Fortunato, Itagiba Fortunato Jr. 
e Mariana Fortunato contam que produzem impressos 
promocionais refinados, editoriais e embalagens. Para 
apresentar soluções completas para seus clientes, a 
empresa aposta em marketing e no investimento de 
equipamentos de alta tecnologia. As últimas aquisições 
da Tuicial foram um CtP Suprasetter 105, uma impres-
sora Speedmaster XL 75 oito cores com reversão e uma 
dobradeira StahlfolderTH 82, além dos módulos de 
integração Prinect PDFToolbox, Prinect Signa Station, 
Prinect Meta Dimension e Princect Package Design, 
todos da Heidelberg. 
Para eles, a Tuicial se destaca por um conjunto de fatores 
que os tornam altamente competitivos: "qualidade dos 
processos, tecnologia e integração dos equipamen-
tos, equipe de profissionais dedicados e experientes e 
agilidade. Pretendemos diversificar ainda mais as opções 
de produtos para nossos clientes e manter os melhores 
prazos de entrega, índice de produtividade e qualidade", 
afirmam os sócios. 

Deyse Alvarez Fortunato, Itagiba Fortunato Jr. 
e Mariana Fortunato, sócios da Tuicial 

EVEREST 
Localizada em Curitiba, a empresa começou as ativida-
des em 1993. Sempre atenta às tendências do merca-
do, a gráfica é voltada para o segmento digital e está 

engajada quando se trata de inovação, qualidade e 
segurança. A sócia da gráfica, Sheila Modesto, conta que, 
para expandir e satisfazer o mercado, a empresa sentiu 
a necessidade de adquirir uma impressora offset para 
atender à demanda de tiragens curtas com alta qualida-
de. Com esta visão de negócio, a empresa investiu em 
equipamentos produtivos e de alta performance tais 
como a impressora Heidelberg Speedmaster SM 52 qua-
tro cores, que é ideal para a produção de trabalhos de 
formato 1/4 de folha com grande valor agregado, muita 
flexibilidade e alto grau de automação, e também uma 
guilhotina Polar 92 X. "Estamos trabalhando em ritmo 
acelerado; se não tivéssemos investido no último ano 
teríamos encolhido", revela. 
Com os bons resultados da empresa, a gráfica come-
mora a estratégia de investimento e está otimista com a 
expansão dos negócios neste ano."Existe demanda no 
mercado e, por isso, investimos em tecnologia. Nosso 
diferencial é atender ao cliente com o máximo de agili-
dade e a melhor solução", afirma Sheila. 

Sheila Modesto, sócia da gráfica Everest 

SERZEGRAF 
A gráfica existe desde 1995 e atua em diversos segmen-
tos tais como editorial, cartonagem, promocional, entre 
outros. A empresa está localizada em Curitiba e tem 
como objetivo oferecer diferenciais em tecnologia e 
qualidade aos seus clientes. 
No ano de 2004, foi a primeira gráfica do Paraná a ad-
quirir uma impressora Speedmaster CD 74 cinco cores 
com verniz UV em linha."Investimos em inovação e 
qualidade.Temos um conceito diferenciado no mercado A ut
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e, novamente, compramos equipamentos de ponta 
Heidelberg, que nos garante mais qualidade, excelente 
custo-benefício e os melhores prazos de entrega", afirma 
Marcelo C. Nadai de Oliveira, diretor da Serzegraf. 
Visando alta produtividade, a empresa investiu recente-
mente em duas novas impressoras: a Speedmaster XL 
105 cinco cores e verniz em linha, que também é a pri-
meira do Paraná, e uma Speedmaster SM 74 bicolor com 
reversão em linha. A gráfica possui uma frota de logística 
própria e atende qualquer região do Brasil. "Buscamos 
soluções inovadoras para oferecer ao cliente qualidade e 
curto prazo de entrega", diz Marcelo. 

Marcelo C. Nadai de Oliveira, diretor da Serzegraf 

HELLOGRAFF 
Fundada em 1992, a empresa tem como principal carac-
terística o investimento em equipamentos de qualidade 
e mão de obra especializada. Equipada com máquinas 
Heidelberg da pré-impressão ao acabamento, a gráfica 
se destaca pela agilidade da entrega e atendimento 
personalizado. 
Localizada na cidade de Curitiba, a Hellograff aposta 
em tecnologia para atender à demanda e satisfazer os 
clientes. Para Abílio Santana, proprietário da gráfica, o in-
vestimento mudou radicalmente a realidade da empresa 

com ganhos em produtividade, qualidade e confiança."A 
alta tecnologia Heidelberg foi fundamental para tornar 
nossa gráfica mais competitiva e lucrativa. Oferecemos 
soluções de qualidade, atendimento personalizado, 
agilidade e preços diferenciados", diz. 
Os últimos equipamentos instalados na Hellograff foram 
um CtP Suprasetter 75, uma impressora Speedmaster SM 
74 quatro cores, uma dobradeira StahlfolderTi 52 e uma 
guilhotina Polar 92, além da integração com os módu-
los de Prinect PDFToolbox, Prinect Prepress Interface e 
Prinect Signa Station. 
A gráfica aguarda ainda a chegada de uma impressora 
Speedmaster SM 52 quatro cores e uma nova guilhotina 
Polar 92 X, todos da Heidelberg, e seus planos são de ex-
pandir 40% até 2012."Esperamos obter um crescimento 
sólido e estamos otimistas com a expansão do mercado 
paranaense", comemora Abílio. 
Com tantos investimentos e exemplos de sucesso no 
setor gráfico da região, o Paraná demonstra cada vez 
mais a sua potencialidade com empresas que constante-
mente buscam as melhores soluções tecnológicas para 
oferecer aos seus clientes."Por esta razão, os parques 
gráficos paranaenses estão entre os mais modernos do 
País", finaliza Arno Buss. 

Abílio Santana, proprietário da Hellograff A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Desktop, São Paulo, ano 21, n. 123, p. 76-79, ago./ set. 2011.




