
que realmente faz um cliente definir entre uma e outra
gráfica? Em tempos difíceis, ainda essa pergunta ronda a
cabeça do empresariado e até acaba tornando-se tema
freqüente em fóruns e congressos.

Muitos valorizam o atendimento oferecido pelas gráficas, outros a
assessoria técnica, o prazo de execução, mas quase de forma unânime o
preço ainda é a principal preocupação. Há também os que fecham os
olhos em relação aos preços quando seus produtos tornam-se sinôni-
mos de excelência gráfica, certamente uma fatia de mercado altamente
privilegiada, um segmento fechado para poucas gráficas no País.

O atual panorama, invariavelmente composto por clientes que
brigam pelo centavo a menos no preço de cada peça produzida,
independente dos serviços ofertados, faz as gráficas se lançarem aos
chamados "leilões reversos", acirrando a concorrência e reduzindo
seus preços de maneira muitas vezes desastrosa. Se o preço é que
interessa aos clientes, então por que recorrer a uma gráfica quando
se deparam com dúvidas sobre o tipo acabamento mais adequado, os
possíveis desvios de cores nas especificações ou mesmo dos erros de
preparação e fechamento de um arquivo? - este último, talvez seja
hoje o maior "calcanhar de aquiles" das gráficas e que, geralmente,
não cobram pelo serviço prestado e assumem o ônus da falta do co-
nhecimento técnico de seus clientes. Também, por que não levar em
conta os investimentos e os diferenciais oferecidos onde muitas vezes
se aplicam moderníssimas tecnologias? Será um diferencial pouco
mensurável pelos clientes?

"Bem me quer"...
A atual situação da economia no Brasil e no mundo não tem
sido o motivo de grande otimismo para os empresários, a
não ser para alguns setores que exportam produtos brasi-
leiros. De forma geral, empregos ainda não estão em alta e

serviço, por ou-
tro lado, a grande
maioria enfrenta

uma alta competição por clientes e busca por novos nichos de mercado,
com plantas ociosas ou a beira do abismo.

Podem ser citados diversos fatores para elucidar tamanho dispara-
te: má administração, falta de flexibilidade frente às grandes mudanças
de comportamento do mercado, contra-mão a uma administração
moderna, planejamento estratégico, atualização de equipamentos,
ferramentas de gestão, capacitação técnica, flexibilidade e adaptação
a mercados emergentes. Dizer que a economia está em crise ou que
a política tributária brasileira afeta os negócios do País são maneiras
muito simplistas de encarar que mercado mudou e que o "negócio
gráfico" está em transformação, seja qual for o segmento. Um via con-
trária a esses fatores podem ser talvez a receita de sucesso para aquela

também, muitas empresas enfrentam
graves crises financeiras.
Dentro do setor gráfico, temos alguns
cenários bem opostos. De um lado,
grandes gráficas estão absorvendo
outras ou realizando fusões, outras
poucas empresas independente do porte

estão em período
de crescimento e
com casa cheia de



pequena fatia de grá-
ficas que atendem os
clientes que fecham
os olhos aos preços

crescimento numa economia global, mesmo com tanta con-
corrência, é preciso modernizar-se não só em equipamentos,
mas às cabeças que comandam a empresa. O mercado está sim,
para peixe. É preciso diferenciar-se, traçar estratégias, planejar
e ir de encontro ao cliente exigente. Eles estão errados em
discutir os centavos a menos nos impressos? A resposta pode

s e T não. E possível ser bem sucedido em meio à crise. Não fosse
assim, não haveria milhares e milhares de corporações e em todos os
segmentos industriais, superando metas de vendas e fidelizando cada
vez mais clientes.

A indústria gráfica está neste contexto diminuindo as tiragens,
mas aumentando o número de serviços. Para ilustrar, Mário César
de Camargo, em palestra durante a Xplor Brasil 2004, afirmou que "a
Gráfica Bandeirante imprime cerca de 90 títulos de revistas. Há alguns
anos, esse número de títulos só seria possível em uma gráfica muitas
vezes maior. No entanto, as tiragens desses 90 títulos são bem menores
que há 10 anos".

As empresas que estão seguindo o caminho da mudança estão sendo
percebidas por compradores de serviços gráficos. Sidnei Balbino, da pro-
dutora de design gráfico Tecnopop, no Rio de Janeiro, afirma que "com
certeza as gráficas estão investindo em tecnologia e atendimento, nos
últimos anos". Fábio Luiz Haage, do escritório de design Foco Design, em
Sapiranga, no Rio Grande do Sul, completa dizendo que "houve um gran-
de progresso das gráficas. Elas investem tanto em tecnologia quanto em
atendimento". E esses clientes estão sendo cada vez mais, melhor atendidos
em todos os aspectos que envolvem uma relação de compra e venda. "As
gráficas estão preocupadas em se atualizar. As vezes, recebemos visitas de
diretores preocupados com o andamento dos trabalhos e querendo saber
se precisam melhorar alguma coisa", comemora Geraldo Ari Severiano,
da agência de comunicação Lápis Raro, em Belo Horizonte.

mais salgados. Será?

A forma de enxergar o mercado
Mudanças na administração é impres-
cindível para a sobrevivência do negócio.
Para ser competitivo e conquistar um



Qualidade e prazo são, hoje em dia, uma obrigação de qualquer
prestador de serviço que deseja ter um cliente com nível de satisfação
"razoável". As empresas que não atendem ao mínimo exigido em dias
tão agitados são alvo de reclamações sem fim e, certamente, sentem
a perda de clientes em cascata. Aí então, aparece o fator preço. O
preço de produtos e serviços deve ser cada vez mais reduzido, certo?
Errado. Então, qual é a razão para dizer que é preciso ter um preço
baixo para poder vender?

As empresas, de uma forma geral, estão mudando o compor-
tamento com relação aos seus clientes. De gigantescas corporações
alimentícias, automotivas e imobiliárias à lojas de shopping centers
e até hospitais, estão hoje preocupados em relacionar-se com o
cliente e fazer com ele se sinta em sua própria casa, independente
do produto ou serviço prestado e o quanto podem custar. Isso mostra
que o cliente pode até pagar mais pelo "valor" que ele dá ao produto
e, pode não dar tanta ênfase ao quanto custou produzir seu produto.
O cliente quer ter a certeza do verdadeiro retorno do investimento
aplicado, no caso do produto gráfico não é diferente.

Pensando dessa forma, é possível sim sair do commoditie, é
possível não realizar vendas em leilões reversos e lucrar cada vez
mais com o serviço gráfico. É necessário mudar a visão que se tem
do impresso gráfico de simples papel pintado para uma ferramenta
de conquista de clientes, lucrando mais. Esse assunto, por exemplo,
foi muito explorado durante a Drupa 2004, a maior feira do mundo
de artes gráficas. Os expositores, a maioria fabricantes de máquinas e
equipamentos, vendem a idéia de que o impresso torna-se cada vez
mais um elemento que leva, transmite e transforma a informação
aos olhos do consumidor e não é somente uma fase do processo da
comunicação. E um veículo de informação "potencialmente desejá-
veis", portanto está no meio do ciclo de vendas, não no final dele. Os
rótulos e embalagens de cosméticos deixam as mulheres fascinadas;
uma bela capa de livro atrai os leitores em livrarias; revistas informam,
entretêm e vendem produtos; as embalagens de alimentos dão água
na boca e por aí vai. Até mesmo uma fatura de cartão de crédito pode
se tornar mais convidativa e levar o cliente a gastar mais.



Qualidade
Condição primeira para que qualquer empresa se sobressaia em uma
concorrência. Caso o cliente queira apenas preço, é porque ele não
pretende "vender" nada com aquilo. Às vezes, é melhor para a gráfica
nem participar, pois pode acabar pagando para trabalhar.

A questão qualidade também é muito debatida por ser considerada
de forma subjetiva: "qualidade é aquilo que o cliente quer"; "qualidade
é fazer bem feito"; "qualidade é estar dentro da cor". Essas colocações
não podem ser mensuradas. A qualidade é um quesito que tem que ser
tratado de forma objetiva. Então, pode sim ser medido. Trabalhar com
procedimentos, controles, normas, utilizar equipamentos e insumos
de acordo com as orientações dos fabricantes, realizar manutenção,
preencher planilhas e utilizar ferramentas de controle são essenciais
para quem deseja atingir qualidade. Será que as montadoras de auto-
móveis compram peças de fornecedores que trabalham sem critérios
que possam ser comprovados?

* Viviane Regina Pereira
é técnica gráfica formada pelo escola Serial e nos últimos oito
anos trabalhou na ABTC - Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica

Julho/Agosto 2004 l www.profes5ionalpublish.com.br


