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indústria gráfi ca

reportagem especial

Entre as grá� cas com foco principal na 
impressão de publicações, o cenário é 

contraditório. Por um lado, a concorrên-
cia dos meios digitais ameaça reduzir a 
tiragem de importantes veículos de co-
municação. Por outro, a entrada de um 
exército de consumidores, graças à me-
lhoria do poder aquisitivo da população, 
é um alento. O surgimento de títulos po-
pulares ajuda a compensar a diminuição 
de tiragens de veículos tradicionais. Para 
onde vai pender o equilíbrio da balança 
é algo a ser conferido nos próximos anos.

No campo das populares, uma boa no-
tícia: a entrada em vigor prevista para o 
segundo semestre do projeto Vale Cul-

Equilíbrio na balança
Avanço de publicações populares compensa queda de tiragens

tura, do governo federal, deve contribuir 
com o aumento das encomendas. O pro-
jeto prevê que trabalhadores com carteira 
assinada que ganhem até cinco salários 
mínimos recebam R$ 50 para usar em ati-
vidades culturais — cinema,  teatro, livros, 
jornais e revistas. 

Estima-se que R$ 300 milhões serão 
distribuídos ainda este ano. A previsão, 
caso o teto desse público seja atingido, é 
de somar R$ 11,3 bilhões por ano na ca-
deia produtiva da cultura. Os segmentos 
de jornais e revistas, pela capilaridade dos 
pontos de distribuição, são vistos como 
bastante beneficiados. 

Um dos destaques do ano entre as em-

presas do ramo fica para a Log&Print, que 
além do segmento editorial também atua 
nos mercados corporativo, promocional, 
de dados variáveis e de embalagens. Em 
2012, quando completou 20 anos, a em-
presa concluiu pacote de investimentos da 
ordem de R$ 80 milhões. O esforço visou 
aumentar em 70% a capacidade produ-
tiva e expandir as atividades comerciais.

De acordo com o diretor-geral, Rodney 
Casadei, o parque gráfico foi ampliado de 
16 mil para 23 mil metros quadrados. Ele 
destaca a aquisição de duas rotativas de 64 
páginas que, quando acionadas em con-
junto, imprimem 128 páginas a cada giro 
em um único setup. “A configuração des-

ses equipamentos é inédita no País. Outras 
máquinas de 64 páginas já foram vendidas, 
mas nenhuma trabalha em configuração 
duplex, ou seja, 64+64 páginas”, explica.

Segundo o diretor, o equipamento re-
presenta aumento de produtividade de até 
oito vezes em relação aos de 16 páginas, 
com vantagens de custos e prazos de pro-
dução. As duas máquinas possuem ainda 
recursos tecnológicos que, entre outras 
funções, conseguem reduzir o consumo 
de papel. Além disso, a empresa investiu 
na compra de uma máquina de lombada 
quadrada, com capacidade para até 18 mil 
ciclos/hora. Com ela, pretende melhorar 
o atendimento prestado aos clientes em 
produtos como livros, revistas e catálogos. 

Para Casadey, o enorme potencial 
econômico e de desenvolvimento do 
Brasil permite a busca por clientes e 
oportunidades que se alinhem ao pla-
nejamento estratégico da fábrica. “Mui-
tas pesquisas apontam para oportunida-
des não atendidas pelo mercado”, afir-
ma. A estratégia já trouxe retorno. Entre 
as encomendas geradas estão manuais 
técnicos para as indústrias automobi-
lística e de eletroeletrônicos. 

Livros
A gráfica Araguaia trabalha principal-

mente com a impressão de revistas e li-
vros de médias e grandes tiragens. Ela 
conta com duas rotativas e duas planas 
de quatro cores, folha inteira, além de três 
grampeadeiras e duas encapadeiras de 
livros. “Nos últimos anos temos tido es-
tabilidade de produção e de faturamen-
to. As margens reduziram bastante”, diz 
o diretor Fernando Takano.

Mesmo o mercado enfrentando algu-
mas dificuldades, os investimentos são 
considerados necessários para aprimo-
rar o processo de produção e propiciar 
maior eficiência à empresa, segundo o 
executivo. As verbas aplicadas nos últi-
mos dois anos não foram tímidas: R$ 5 
milhões em modernização da estrutura 
de acabamento. A empresa pretende in-
vestir outros R$ 3 milhões nos próximos 
dois anos em equipamento de impressão 
e de acabamento. A ideia é atender me-
lhor o mercado de livros. 

Parque gráfi co da Log&Print foi ampliado em sete mil metros quadrados e recebeu novos equipamentos
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O Anuário de Mídia 2013 é a ferramenta ideal para você fazer um 
plano de mídia mais preciso. Ele traz a relação de mais de 7.000 
veículos, os quais são separados por tipos de mídia e conta com um 
volume exclusivo de pesquisas dos mais importantes institutos 
como IBGE, IBOPE, Marplan, entre outros. Melhore a sua vida e a do 
seu cliente com um plano de mídia mais assertivo, garanta já o seu.
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1559, p. 66, 13 maio 2013.




