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Terceiro maior parque gráfico estatal do Ocidente - só fica atrás do Vaticano e do 
Congresso dos Estados Unidos -, a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Imesp) 
vai ampliar seu leque de negócios. A expectativa com a diversificação da gráfica, que 
edita mais de duas mil páginas de nove cadernos dos diários oficiais das três esferas 
de poder, com consumo diário de 450 quilômetros de papel, é crescer acima de 10% 
este ano. 
 
As mudanças não ocorrem de hora para outra. As novas diretrizes tiveram início em 
2003, quando a lei de número 11.455 possibilitou à Imesp atuar como gráfica e 
agência de notícias, distribuindo informações para todo Estado de São Paulo. Em 2004 
o decreto 48.599 instituiu a Imesp como Autoridade Certificadora Oficial do Estado de 
São Paulo, oferecendo serviços de autentificação digital, um dos maiores saltos virtuais 
alcançados pela empresa, que também está levando as páginas centenárias dos diários 
oficiais (a Imesp foi criada em 1891) à internet. 
 
Para o presidente da Imesp, Hubert Alquéres, este ano será decisivo, principalmente 
ao que se refere a atuação no mundo virtual. Somente no setor de clipping (recortes 
de textos por assuntos de interesse) a empresa espera uma alta de 50% sobre o 
faturamento de R$ 4 milhões obtido com o serviço no ano passado.  
 
A receita é simples: em vez dos leitores folhearem as milhares de páginas dos diários 
oficiais em busca de informações de seu interesse, assinam o serviço digital e 
recebem, no mesmo mail, os dados solicitados. Outra fonte que deve se intensificar é a 
de pesquisas online das publicações. A Imesp disponibiliza gratuitamente as edições 
dos sete últimos dias em seu site. O usuário interessado em fazer pesquisas 
anteriores, como resultados de concursos públicos por exemplo, deve comprar créditos 
e fazer toda a transação online. 
 
Na avaliação de Alquéres, a medida não é fatal para o papel. Mas, como ocorreu na 
Espanha após adoção do sistema digital, é esperado redução na tiragem dos diários 
oficiais. "A queda no volume de assinaturas varia entre 2% e 3% ao ano", diz.  
 
O presidente da Imprensa Oficial diz que a maior dificuldade para conseguir expandir 
as atuações da gráfica está na imagem negativa que o serviço público ainda traz. 
"Temos qualidade, bom preço e cumprimos os prazos", ressalta. 
 
 
Maratona  
Ele dá como exemplo a atuação da Imesp na criação do jornal publicado durante a São 
Paulo Fashion Week. O desafio era receber todos os dias às 2h da manhã 20 páginas 
todas coloridas, com fotos, e imprimí-las a tempo de realizar a entrega menos de oito 
horas depois, às 10h, antes da maratona de eventos ter início. O desafio agora é 
oferecer serviços semelhantes aos grandes eventos da capital. 
 
Uma faceta de atuação que começa a despontar na Imesp é a de editora. Com a 
chancela da Imprensa Oficial, seja na co-edição ou edição própria, foram conquistados 
até agora 27 prêmios Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro (CBL), principal mérito 
conferido pelo mercado editorial. Em 2005 foram cinco prêmios. Para 2006, as chances 
são grandes.  
 



O carro-chefe da editora da Imesp é a coleção Aplauso. Tratam-se de obras que 
abordam perfis de personalidades do meio cultural. A qualidade da coleção despertou a 
TV Cultura, interessada em transpor alguns títulos às telas, em forma de 
documentários. Outro exemplo de sucesso na área é o livro do jornalista Daniel Piza, 
"Machado de Assis - Um Gênio Brasileiro", segundo colocado nas vendas na categoria 
não-ficção. 
 
A Imesp tem muito mais para comemorar. Após medidas administrativas, conseguiu 
reduzir as despesas e aumentar o lucro. Hoje, se autosustenta, sem necessidade de 
suplementações orçamentárias dos cofres públicos. A receita bruta passou de R$ 160,8 
milhões em 2004 para R$ 184,4 milhões em 2005 (crescimento de 14,7%). As 
despesas operacionais cresceram em menor ritmo, de R$ 67,3 milhões em 2004 para 
R$ 74,5 milhões em 2005 (10,7%). Com isso, o lucro líquido passou de R$ 16,8 
milhões em 2004 para R$ 22 mihões no ano passado, (32,5%). O desempenho 
também é reflexo dos pregões eletrônicos, modalidade de licitação feita pela internet, 
e que renderam uma economia de R$ 32,9 milhões à empresa nos 287 certames 
realizados desde 2003. A receita da Imesp poderia ser melhor se uma lei que tramita 
no Congresso e que traz mudanças para publicações de balanços de empresas fosse 
aprovada. 
 
Fonte: Jornal do Commércio, São Paulo, 26 jan. 2006. Disponível em: 
<http://www.jornaldocommercio.com.br/#>. Acesso em: 26.01.2006.  


