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indústria gráfi ca

reportagem especial

O ano de 2013 promete ser melhor para 
as grá� cas promocionais. Também, a 

comparação é ingrata: basta lembrar que 
o ano passado não deixou saudades. Um 
fato positivo para as empresas de todas 
as especialidades é a expectativa de me-
lhora da economia. Todos acreditam que 
o crescimento do PIB deve superar o ín-
dice pí� o registrado em 2012.

A recuperação, caso se confirme, não 
elimina a insegurança causada pelo 
 aumento da concorrência da mídia digi-
tal. Não há como negar. O mercado passa 
por momento de adaptação e ainda não 
está claro para ninguém como as coisas 
vão evoluir. A esperança é que, daqui a 
algum tempo, os negócios se acomodem 
em novo patamar, como sempre aconte-
ceu ao longo da história quando surgiu 
novo e poderoso meio de comunicação.

Hoje a maior queixa se concentra no 
poder adquirido pelos clientes a partir 
da combinação da queda de encomen-
das com o grande número de prestado-
res de serviços. A rentabilidade do negó-
cio nunca esteve tão baixa.

Com o avanço da tecnologia, torna-se 
inevitável a aquisição de equipamentos 
de ponta. Essa pode ser uma maneira de 
se sobressair perante a concorrência, mas 
nem sempre, pois o setor gráfico é muito 
concorrido. Vale lembrar: as gráficas in-
vestiram US$ 8,2 bilhões nos últimos cin-
co anos na aquisição de máquinas e equi-
pamentos. Boa parcela desse total se deve 
ao nicho promocional.

O valor elevado alçou os serviços pres-
tados pelas principais empresas do ramo 
a um nível muito próximo do que há de 
mais moderno mundo. Esse quadro, alia-

do ao cenário de retração, não facilita em 
nada a decisão de continuar a aperfeiçoar  
a estrutura das linhas de produção.

Uma estratégia vista com frequência 
nos últimos anos em vários outros seg-
mentos econômicos pode ganhar força no 
meio: a fusão entre empresas. São transa-
ções altamente sigilosas, só anunciadas 
quando as partes acertam todos os deta-
lhes do negócio, mas poucos tocam no 
assunto. Quem fala defende que essa se-
ria uma forma interessante de gerar em-
presas de porte, com maior capacidade  
de negociar com os clientes.

Materiais promocionais 
O cenário traçado por executivos de 

gráficas promocionais de renome resume 
o sentimento atual. “O primeiro semestre 
está melhor. Em 2012 caminhamos meio 
de lado, ficamos empatados com o ano an-
terior”, revela Leonardo Burti, vice-presi-
dente da Burti, ao avaliar que o momen-
to é de acomodação. “O digital vai roubar 
mercado, em muitas aplicações é mais ba-
rato e simples”, reconhece.

O dirigente considera a gráfica bem 
equipada e não aplicou recursos na aqui-
sição de grandes equipamentos off-set em 
2012. Mas nem por isso deixou de inves-
tir: a empresa realizou uma série de me-
lhorias em diversas de suas operações e 
 adquiriu uma máquina digital.

Robison Borges, diretor comercial da 
Stilgraf, acredita que o ano de 2013 será 
melhor, mas prefere não arriscar um pal-
pite. “O ano passado foi muito sofrido, o 
primeiro semestre foi horrível. No segun-
do houve recuperação e terminamos com 
o mesmo desempenho de 2011”, conta.

A eficiência nos processos foi o foco 
dos investimentos da Stilgraf. Softwares 
mais avançados foram adquiridos para 
determinadas operações, além de equi-
pamentos periféricos para tornar a pro-
dução mais ágil. “Em 2011 havíamos com-
prado uma máquina off-set de alta velo-
cidade, com capacidade para 13 mil fo-
lhas por hora”, lembra Borges.

Malas diretas
A história se repete entre as gráficas que 

têm o marketing direto como importante 
nicho de atuação, como a Laborprint. Ho-
je, 85% do faturamento da empresa vêm da 
confecção de malas diretas com conteúdo 
ou dados variáveis. “No primeiro trimestre 
tivemos um incremento de 18% em rela-
ção ao mesmo período de 2012”, informa 
Pedro Henrique Camiloti, diretor de mar-
keting e vendas. Isso se deve a contratos 
fechados no final de 2012, que agora co-
meçam a maturar, somado aos eventos 
que o País vai sediar nos próximos anos.

Para ele, no momento, o importan-
te é ter consciência das transformações 
em curso. “Por um lado somos apertados 

NEGÓCIOS

Concorrência incômoda
Empresários do nicho promocional acreditam em ano melhor, 
mas sentem efeitos da concorrência da mídia digital

O segmento de rótulos 
autoadesivos é considerado 
promissor por especialistas da 
indústria gráfi ca. O motivo é o 
ainda pequeno uso desse tipo 
de impresso no País. Por aqui o 
consumo per capita não chega 
três metros quadrados, 
contra oito metros 
quadrados na Argentina. 
Na Europa e nos Estados 
Unidos, esse número sobe 
para 12 metros quadrados.

A vantagem do produto 
precisa ser divulgada, 
para que os clientes 
reconheçam a melhor 
relação custo-benefício que 
ele proporciona, acredita 
o diretor da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), Umberto 
Giannobile. Proprietário 
da gráfi ca Giankoy, 
especializada nesse tipo de serviço, 
ele aponta que o rótulo autoadesivo dá 
maior visibilidade ao produto no varejo. 
“As pesquisas mostram que o índice de 
decisão de compra nos pontos de venda 
é muito alto”, lembra Giannobile.

Por enquanto, no Brasil, o recurso é 
mais utilizado em produtos premium. 
“As empresas preferem usar os rótulos 
‘ lambe-lambe’ , aqueles impressos 

Um nicho promissor
em papel comum e fi xados nas 
embalagens com uma espécie 
de cola”, lamenta o empresário. 
O motivo da escolha é o preço. 
“Quem sabe no futuro as pessoas 

entendam a importância 
de uma embalagem mais 

bonita.”
Estima-se haver em 

torno de 800 gráfi cas no 
País capazes de produzir 
rótulos e etiquetas 
autoadesivas. Algumas 
têm maior porte e são 
conhecidas das agências, 
como a Mackcolor, que 

atende a vários segmentos 
de mercado. “Somos os 

primeiros a investir na 
tecnologia digital para 
autoadesivos no Brasil”, 
revela Fabiana Rossi, 
gerente de marketing. 

Ela diz que está 
havendo aumento da 

migração do papel com cola para os 
 autoadesivos. Esse nicho de mercado 
ajudou a empresa a crescer 20% em 
2012. Os clientes que mais procuram o 
recurso são os de cosméticos, bebidas 
e promocionais, no caso da Mackcolor. 
Um case de destaque da empresa foi o 
rótulo criado para a cerveja Hoffmann, 
da Cervejaria Zanni, que utiliza Bopp 
metalizado para dar destaque à marca. 

Instalações da Plural: empresa planeja 
expansão nas unidades de São Paulo e Recife
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A realização de grandes eventos esporti-
vos no País nos próximos anos deve ge-

rar bons contratos para grá� cas ligadas à in-
dústria da comunicação. Responsáveis por 
algumas das principais empresas do setor 
associam os torneios a lucros.  Outros, ape-
sar do otimismo, ainda não sentiram efei-
tos positivos em suas carteiras de pedidos. 

Antes dos comentários, uma ressalva. 
“A Fifa jogou um banho de água fria em 
muitas empresas”, queixa-se Fabio Mor-
tara, presidente da Associação Brasilei-
ra da Indústria Gráfica (Abigraf ). A en-
tidade que organiza A Copa doMundo 
exige que os serviços de impressão pa-
ra empresas de alguma forma ligadas à 
competição sejam prestados por gráfi-
cas que atendam a uma série de requisi-
tos. Entre as excluídas estão as cadastra-
das no Sistema Integrado de Pagamento 
de Impostos e Contribuições das Micro-
empresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Simples). “Mais de 90% das gráficas fi-
caram de fora”, reclama.

Das gráficas ligadas ao mercado pro-
mocional, a Laborprint se encontra no ti-
me das mais otimistas. “A Copa das Con-
federações, a Copa do Mundo e a Olim-
píada serão de extrema importância para 
o incremento dos nossos negócios nes-
tes próximos anos”, diz Pedro Henrique 
Camiloti, diretor de marketing e vendas. 
Ele detectou os primeiros efeitos positi-
vos no início de 2013. “Os grandes pa-
trocinadores têm de dar as caras e se co-
municar com o público para expor suas 
marcas”, lembra.

Camiloti diz que a Laborprint leva uma 
grande vantagem, pois alguns grandes 
patrocinadores são seus clientes. “Senti-
mos aumento significativo de demanda 
em comunicação dirigida e promoções”, 
revela o executivo. Todas as peças pro-
duzidas para estes anunciantes já vêm 
com uma assinatura-logo com referên-
cia à Copa e Olimpíada. Um exemplo é o 
serviço prestado para a Liberty Seguros, 
patrocinadora oficial dos torneios de fu-
tebol. Para a empresa, foi impresso mate-
rial destinado a corretores de seguros com 
tema ligado à Copa das Confederações. 

A Mackcolor também tem boas pers-
pectivas. “Por enquanto não podemos 
divulgar alguns lançamentos de nossos 
clientes, mas estamos tendo muitas so-
licitações”, diz Fabiana Rossi, gerente de 
marketing. Em situação semelhante está 
a Stilgraf. “Estamos fazendo alguns tra-
balhos para Comitê Olímpico Brasilei-
ro (COB). Esses eventos sempre trazem 
alguma coisa”, informa Robison Borges, 
diretor comercial. Na Burti o otimismo é 
moderado. O vice-presidente, Leonardo 
Burti, torce por bons contatos. “A procura 
ainda está muito tímida”, ressalta.

As gráficas com maior participação de 
serviços editoriais em seu faturamento 
também apostam na geração de negó-
cios. “Eventos esportivos deste porte im-
pactam todos os setores da economia, in-
clusive o mercado gráfico. Nossa expecta-

Gráfi cas esperam entrar em campo
Copa e Olimpíada devem gerar bons negócios para o trade

tiva é de aumento significativo dos mate-
riais impressos relativos a estes aconteci-
mentos”, avalia Rodney Casadei, diretor 
geral da Log&Print.

O executivo ressalta o preparo da em-
presa para as possíveis encomendas. “De-
mandas como essas tendem a ser de alto 

em custos, por outro somos cobrados por 
novas tecnologias”. Isso norteia os inves-
timentos da empresa, que nos últimos 
dois anos aplicou R$ 4 milhões em equi-
pamentos voltados para a impressão de 
materiais personalizados.

A Plural atua no mercado editorial de 
catálogos, comercial, livros, marketing di-
reto e imaging. Possui duas unidades fa-
bris, em Barueri (na região metropolitana 
de São Paulo) e Recife (PE). Segundo o di-
retor-geral, Carlos Jacomine, no ano pas-
sado, os negócios cresceram menos do 
que o esperado. As perspectivas para 2013 
são boas. “Já ultrapassamos dois dígitos de 
crescimento em relação a 2012”, garante.

Sobre investimentos, Jacomine diz que 
a Plural está atenta ao mercado e avalia 
oportunidades. “Estamos expandindo de 
forma regional e, ainda este ano, vamos au-
mentar nossa capacidade tanto no Sudeste 
quanto no Nordeste”, adianta. O mar keting 
direto é um dos focos de atenção. Para es-
se mercado, a empresa emprega a tecno-
logia custom web, que produz peças per-
sonalizadas impressas com mensagens e 
endereçamento direto da rotativa off-set. 
“Vamos investir no crescimento deste ne-
gócio já a partir de 2014”, informa.

Fusões
Entre os dirigentes das promocionais, 

a sensação é unânime. A briga dos clien-
tes para baixar os preços dos serviços de 
impressão tem sido o maior problema. “O 
aumento ou diminuição do faturamento 
não importa tanto, o que mais incomoda 
é a queda drástica da rentabilidade”, quei-
xa-se Fabio Marangoni, executivo comer-
cial da Aquarela. 

Para ele, o motivo para que isso ocorra 
é a redução no número de clientes, mui-
to em função da fusão entre eles.  “Os pe-
didos estão caindo e os clientes ganham 
força para exigir condições de pagamento 
cada vez mais vantajosas para eles”, avalia. 
Tudo em uma hora de condições adver-
sas. “A mão de obra está cara como nun-
ca, as matérias-primas sobem”, justifica.  

Ele defende que o segmento tem de se 
reinventar. Uma forma é realizar a fusão 
entre as gráficas. “Faz tempo que a Aqua-
rela está estudando essa possibilidade. É 
preciso equilibrar essa luta o quanto an-
tes.” Para ele, quando possível, as negocia-
ções devem envolver empresas com espe-
cialidades complementares.

Foi o que aconteceu na fusão da Mais 
Artes Gráficas, da área de promoção e pu-
blicidade, com a Type Brasil, especializa-
da em catálogos de moda. A fusão, realiza-
da em março, criou a Mais Type, empresa 
com R$ 30 milhões em faturamento e 120 
funcionários . A operação foi centralizada 
na sede da Type, na Barra Funda, em São 
Paulo. Na área de 2,5 mil metros quadrados  
estão instalados equipamentos, equipe de 
manufatura, pré-impressão e área comer-
cial. A empresa conta também com uma 
filial no Rio de Janeiro.

“Estamos dando um salto competitivo 
com esta fusão, o que é fundamental hoje 
no mercado gráfico. Já iniciamos com um 
custo fixo quase 50% menor e uma previ-
são de crescer 25% em 2014”, afirma Thia-
go Fernandes, diretor presidente da nova 
empresa. Ele ressalta que a gestão dos cus-
tos internos é fator decisivo para o suces-
so dos negócios, em um cenário em que 
as margens estão cada vez mais estreitas.

volume e curtíssimo prazo. A Log&Print 
já atendeu a pedidos semelhantes e está 
pronta para este momento”, garante. O mes-
mo pensa Carlos Jacomine,  diretor-geral da 
Plural. “Esperamos que a Copa do Mun-
do traga demanda de negócios impressos, 
agregue valor ao nosso segmento.”

Material promocional produzido pela Laborprint para a Liberty Seguros, patrocinadora da Copa
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1559, p. 64-65, 13 maio 2013.
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