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indústria gráfica

reportagem especial

Um fato ocorrido nos Estados Unidos 
em 2011 chamou a atenção do mer-

cado. No período do Natal, naquele ano, 
a venda de livros caiu. O faturamento da 
indústria gráfica, no entanto, cresceu. 
Não foi um presente de Papai Noel pa-
ra o setor. O “milagre” deveu-se ao in-
cremento de recursos diferenciados nas 
publicações. No caso das obras infantis, 
por exemplo, tornou-se comum o arti-
fício de gerar cenários tridimensionais 
ao se abrir o livro, a partir da adoção de 
dobras e recortes das páginas. Ou a in-
clusão de imagens em três dimensões 
nas capas. Com estratégias do gênero, 
o preço médio do exemplar comercia-
lizado subiu.

“O setor de comunicação impressa 
passa por transformação importante e 
a indústria gráfica precisa se adaptar à 
nova realidade”, analisa Reinaldo Espi-
nosa, presidente da Associação Brasilei-
ra de Tecnologia Gráfica (ABTG). É fa-
to: a geração de pessoas hoje com mais 
de 40 anos cresceu sob a influência dos 
impressos. Os jovens nasceram em um 
mundo diferente. “As crianças são da era 
das novas mídias, têm total compreensão 
das ferramentas à disposição”, lembra.

Para o dirigente, o momento requer a 
adoção de técnicas e materiais diferen-
ciados para os impressos como forma de 
atrair as crianças e, porque não, os adul-
tos. Os efeitos colaterais para as gráficas 
que tomam essa iniciativa são para lá de 
positivos. A tecnologia e a criatividade 
agregam valor aos produtos e permitem 
se diferenciar perante a concorrência.

No Brasil, um número cada vez maior 
de representantes do setor se esforça pa-
ra oferecer serviços de excelência. A re-
ceita vale para gráficas de todas as espe-
cialidades e tamanhos. Alguns exemplos 
reconhecidos por especialistas como de 
complexidade tecnológica ganharam 
destaque na última edição do conceitua-
do Prêmio Pini, organizado pela ABTG, 
e ajudam a compreender esse processo 
(veja quadros).

A importância de ser diferente
A pequenina Sutto, com apenas dez 

colaboradores, no ano passado traba-
lhou em uma campanha criada pela 
JWT para a Shell que ganhou notorie-
dade. Na ação, produziu cartazes pin-
tados com óleo lubrificante automotivo 
usado fazendo as vezes de tinta. A Pri-
mi, especializada na impressão de pa-
péis que exigem códigos de segurança, 
ganhou importante licitação feita pe-
la prefeitura de São Paulo. Embalagem 
inédita foi criada pela Arte & Design. A 
Kawagraf Embalagens investiu para se 
diferenciar na confecção de caixas rígi-
das para o varejo. 

Outra que tem procurado se distin-
guir da concorrência com trabalhos di-
ferenciados é a Aquarela, nome bastan-

inovação

Novidades valorizam serviços
A adoção de técnicas e recursos diferenciados de impressão ajudam as gráficas a enfrentar as dificuldades do mercado

Óleo lubrificante na tela
A ideia leva a assinatura da JWT. 

A agência criou no ano passado uma 
campanha para a Shell formada por 
várias ações promocionais. Uma 
delas era bem diferente: ir a um 
posto de combustível e lá imprimir 
cartazes para os consumidores que 
efetuassem troca de óleo usando 
os produtos da empresa petrolífera. 
Para serem impressos, esses 
cartazes, em vez de tinta, usariam o 
óleo substituído dos automóveis. 

O plano traçado era bastante 
ousado. Colocá-lo em prática era um 
desafio e tanto para quem topasse 
levar o projeto adiante. A escolha da 
gráfica recaiu sobre a Sutto, empresa 
com apenas dez funcionários, cujo 
cotidiano prevê a rea lização de 
trabalhos bem mais simples. Entre 
suas especialidades se encontram 
a impressão de cartões, pastas e 

convites de casamento. Esse tipo 
de trabalho não impediu a proeza 
conseguida pela gráfica que, desde 
2008, vem colocando trabalhos entre 
os finalistas do Prêmio Pini. 

“Outro cliente nosso nos indicou 
para a JWT”, conta Ricardo Sutto, 
proprietário da empresa, ao garantir 
que a proposta inusitada foi encarada 
com entusiasmo. “Topamos na hora 
fazer o trabalho.” A serigrafia, uma 
das especialidades da Sutto, foi o 
processo de impressão escolhido para 
cumprir a tarefa. 

“Fizemos vários testes para achar a 
tela ideal, o papel ideal para a aplicação. 
Foi preciso levar em conta detalhes 
como a viscosidade do óleo a ser 
utilizado”, explica. Os consumidores 
poderiam escolher um entre seis 
desenhos disponíveis. Foram impressos 
cerca de cem cartazes de cada desenho.

Cartazes impressos com óleo lubrificante, usando a técnica da serigrafia

Z-Card é recurso muito utilizado na impressão de mapas turísticos, entre outras aplicações

te conhecido no mercado promocional. 
No ano passado, lançou no Brasil o Z-
-Card, produto de sucesso no exterior. 
Ele é composto por duas capas duras que 
embalam um papel impresso dobrado 
em seu interior. A iniciativa dá sequên-
cia a uma estratégia iniciada há cinco 
anos, quando a empresa adquiriu equi-
pamentos para realizar impressões em 
plástico. Há três anos, investiu em má-
quinas voltadas para produzir imagens 
em três dimensões.

O Z-Card foi criado há 20 anos pelo 
inglês George McDonald, na época con-
sultor da British Airways e escritor espe-
cializado em viagens de turismo. Ele pa-
tenteou a invenção e hoje tem uma em-
presa que leva o mesmo nome. Somente 
ela, em todo o mundo, está autorizada a 
utilizar o processo de fabricação, cujo se-
gredo se concentra no sistema de colagem 
das capas, executado por equipamento 
especialmente projetado. “Nós adquiri-
mos deles o direito para fabricar o produ-
to no mercado latino-americano”, conta 
Fabio Marangoni, executivo comercial.

Bastante utilizado para a impressão 
de mapas turísticos distribuídos em ho-
téis, o Z-Card pode fazer muito sucesso 
por aqui durante a realização dos gran-
des eventos esportivos previstos para os 
próximos anos. “Estamos otimistas”, diz 
Marangoni. 

Esta é apenas uma aplicação. Por sua 
praticidade, pode ser aproveitado de vá-
rias outras maneiras pelo segmento pro-
mocional. De acordo com Marangoni, 
87 das cem principais marcas do mun-
do utilizam o produto, entre elas Coca-
-Cola, Microsoft, Apple, BMW, Shell e 
Volkswagen.  “Cabe a nós divulgar e de-
senvolver a utilização desse tipo de im-
presso no mercado”, acredita o executivo. 

Com essas linhas de produtos, a Aqua-
rela minimiza as dificuldades apresen-
tadas pelo mercado do papel. “Nossos 
serviços de plástico vão bem, são bastan-
te solicitados”, garante. Alguns clientes 
chegaram a lançar produtos com a ma-
téria-prima, gerando negócios mais du-
radouros do que os de caráter promocio-
nal, caso da rede de lojas de decoração 
Tok&Stok, que contratou a gráfica para 
produzir linhas de copos e jogos ameri-
canos. Os bons resultados também têm 
sido obtidos com produtos que exibem 
imagens tridimensionais, muito usados 
em promoções feitas por redes de ali-
mentação com personagens de suces-
so do cinema, entre outras aplicações. 
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produzimos essa quantidade em duas 
horas”, garante Kiko, ao ressaltar 
outro aspecto: a qualidade das caixas 
aumenta muito, todas saem perfeitas, 

Caixas num piscar de olhos
Competir no nicho de embalagens 

não é fácil. Apostar na tecnologia 
talvez seja a melhor saída. A 
estratégia foi adotada pela Kawagraf, 
que emprega 170 funcionários. A 
empresa conta, em sua carteira de 
clientes, com empresas como 3M, 
LG, Phebo, Casa Granado e outras 
marcas de segmentos econômicos 
os mais variados e sua produção é 
bastante diversificada.

No ano passado, a empresa 
investiu na compra de um 
equipamento voltado para a 
construção de caixas rígidas, 
feitas com papel Paraná, de alta 
densidade. Podem ser quadradas ou 
retangulares, com tamanho máximo 
da base de 700 mm x 860 mm. A 
ideia, com a iniciativa, é aumentar a 

dentro do padrão desejado. A aposta 
da empresa é nas agências que 
gostam de desenvolver produtos 
diferenciados para seus clientes.

participação da empresa no  
segmento de luxo. 

“Com o crescimento da classe C, 
acreditamos que os consumidores das 
classes A e B vão procurar cada vez 
mais produtos sofisticados, para se 
diferenciarem”, justifica o gerente de 
marketing, Danilo Kiko. Segundo ele, essa 
é a segunda máquina do gênero a entrar 
em funcionamento no Brasil. “A primeira 
é usada apenas para a confecção de 
embalagens de bíblias”, conta.

Atualmente, o mercado está 
acostumado a utilizar processos 
próximos do manual para fabricar 
esse tipo de caixa. Com a máquina, 
é possível automatizar a operação, 
com grande ganho de produtividade. 
“Pelo processo manual, fazíamos 
1,5 mil unidades por dia. Agora 

Embalando uma ideia
A Arte & Design é uma empresa 

de pequeno porte, conta com 15 
funcionários. Seu proprietário, 
Vilson Martins Alberto, conhecido 
por todos no mercado como Quércia 
(por sua semelhança física com o 
ex-governador de São Paulo), tem 
longa experiência no mundo gráfico, 
em especial junto ao mercado 
farmacêutico, para quem prestou 
serviços durante muitos anos. 

Seu conhecimento no assunto 
foi valioso para criar uma nova 
embalagem. Lançada no ano passado, 
a Smartpack é uma caixinha para 
acondicionar remédios, que tem 
acoplado um recipiente extra, onde 
podem ser guardadas as bulas. Esse 
recipiente contém uma espécie de 
zíper, que permite ao consumidor 
retirar a bula, ler e depois guardá-
la novamente. O próprio Alberto 
desenvolveu o equipamento especial 
para produzir essas embalagens.

Hoje, os laboratórios 
encomendam as caixinhas de uma 
gráfica e as bulas de outra, depois 
precisam realizar a operação para 

unir os dois componentes. “O grande 
benefício é eliminar uma etapa da 
logística de produção. Ela também 
oferece maior praticidade ao 
consumidor”, explica o empresário. 
A caixinha já foi adotada pelo 
laboratório König do Brasil, que a 
utiliza em sua linha de medicamentos 
veterinários Basken. “Eles me 
disseram que conseguiram diminuir 
em 30% o tempo da operação feita 
para embalar o produto”, afirma. 

Alberto pensou no mercado 
farmacêutico quando teve a ideia, 
mas garante que ela pode ser 
utilizada em vários outros segmentos. 
Um deles é o promocional. Não faltam 
exemplos. Uma empresa de alimentos 
pode acondicionar seu produto em 
uma caixa e adicionar um livrinho 
de receitas como brinde. Ou uma de 
higiene pessoal pode aproveitar o 
recipiente extra para distribuir sachês 
com amostras grátis de um produto 
que queira divulgar. “O desafio agora é 
divulgar as vantagens da embalagem 
para o mercado. As pessoas precisam 
conhecer a ideia”, afirma.

Tecnologia  
no valet

Em 2012, a prefeitura de São 
Paulo resolveu regularizar os 
serviços de valet prestados na 
cidade por restaurantes, hotéis 
e outros estabelecimentos. Os 
responsáveis pelo trabalho dos 
manobristas foram obrigados a 
adotar, a partir do mês de julho, 
cupons padronizados. Eles passaram 
a ser distribuídos como recibo para 
os proprietários de automóveis 
clientes do serviço e servem para a 
administração da cidade calcular o 
Imposto Sobre Serviço (ISS) devido 
pelas empresas do ramo.  

O projeto veio acompanhado de 
um edital de licitação para a escolha 
do responsável pela fabricação 
desses cupons. Ponto para a Primi, 
gráfica especializada em impressos 
dotados de códigos de segurança, 
escolhida para a realização do serviço. 
“Só trabalhamos com esse tipo de 
encomenda”, revela o diretor Jefferson 
Ferreira. Há 20 anos no mercado e 
com cerca de cem funcionários, ela 
já presta serviços para a prefeitura 
paulistana há um bom tempo — faz os 
talões de Zona Azul usados em regiões 
da cidade onde o estacionamento de 
automóveis é permitido por períodos 
de até duas horas.

A fabricação do cupom do valet 
exige vários itens de segurança. 
Entre as técnicas utilizadas está a 
criptografia, usada para escrever 
mensagens em forma cifrada ou em 
código. Um detalhe dá a ideia da 
sofisticação do produto. Cada vale 
conta com uma raspadinha, com 
numeração exclusiva. Em posse do 
cupom, o proprietário do carro pode 
cadastrar o número no programa 
Nota Fiscal Paulistana, que prevê 
benefícios fiscais aos consumidores 
que pedem comprovantes ao 

contratarem um serviço. 
Hoje, a Primi imprime em torno 

de 250 mil desses cupons por mês. 
“No início a procura era maior. 
Chegamos a imprimir o dobro”, 
conta Ferreira. A queda é debitada 
à redução da fiscalização. “No início 
eram comuns as blitze. Acho que 
agora houve um relaxamento. Como 
mudou a administração da cidade, 
precisamos esperar para ver se 
haverá endurecimento na cobrança da 
obediência à lei”, diz o executivo.

Caixas rígidas confecionadas em papel Paraná: produção de um dia pronta em duas horas 

Smartpack elimina uma etapa na logística de embalagem de medicamentos

Cupom de valet vem com “raspadinha” para 
cadastro na Nota Fiscal Paulistana 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1559, p. 58-59, 13 maio 2013.




