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A gestão de uma empresa gráfica não se restringe apenas às atividades 
desenvolvidas em seu ambiente de funcionamento. 
O ambiente externo é também muito importante para o resultado da 
empresa. As leis, normas e regras aliadas às legislações trabalhista e 
fiscal, às práticas sustentáveis e à informação tecnológica são alguns dos 
fatores que podem levar a empresa a crescer ou desaparecer.
Ao  associar sua empresa no Sindigraf-DF, os empresários e seus 
colaboradores terão acesso a todas as informações necessárias para uma 
boa gestão. 
Além desses benefícios, os associados também usufruem das atividades 
e ações desenvolvidas pela entidade em prol do setor seja através de 
parceiros como a Fibra e Sebrae-DF, seja das relações junto aos governos 
local e federal, como, por exemplo as ações que reduziram o ISS do setor 
de 5% para 2%.

Confira alguns dos principais serviços e atividades disponíveis aos 
associados:

 - Acesso à Informação e Comunicação setorial
 - Informação legislativa
 - Informação tecnológica
 - Assistência Jurídica
 - Serviços do Sistema Fibra - SESI/SENAI/IEL  c/ desconto
 - Saúde Ocupacional
 - Negociação Coletiva de Trabalho
 - Visita a feiras no Brasil e exterior
 - Cursos Técnicos - Gestão e Produção
 - Semana de Comunicação Gráfica

Tire sua dúvidas e solicite o formulário de filiação na secretaria do Sindigraf-DF 
através do Tel: 61-33443733 ou pelo email: atendimento@sindigrafdf.org.br
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Pedro Henrique A. Verano 
Presidente do Sindigraf-DF

O DQR�GH������FKHJD�DR�À�QDO��$SHVDU�GDV�GLÀ�FXOGDGHV�
que estamos enfrentando 
e da falta de perspectiva de 

um futuro melhor a curto prazo, 
acreditamos que realizamos um bom 
trabalho à frente do Sindigraf-DF. 
Este foi o ano em que, depois de 
muito esforço, conseguimos alterar 
a tributação do setor com a redução 
do ISS para 2%. Este foi o maior 
feito da entidade, trazendo um 
benefício muito grande às nossas 
empresas que enfrentavam uma 
grave perda de competitividade. Pelo 
menos agora podemos, em pé de 
igualdade, enfrentar a concorrência 
de empresas de outros estados que 
aqui atuam. Apesar deste benefício 
não atingir as empresas optantes pelo 
Simples Nacional, muitas revisaram 
seu enquadramento tributário para se 
EHQHÀ�FLDU�GD�UHGXomR�YLJHQWH�
O Sindigraf-DF, ouvindo as 
necessidades das empresas, iniciou 
em 2016 um amplo programa 
de cursos visando o aumento 

da produtividade e a redução de 
custos. Os cursos realizados este 
ano foram de grande valia para as 
empresas participantes e tiveram um 
ótimo índice de retorno. Este é um 
GHVDÀ�R�TXH�FRQWLQXDUi�QDV�Do}HV�
da entidade visto que é primordial, 
no enfrentamento da crise que 
estamos vivendo, o ajuste de custos 
TXH�PHOKRUH�D�VD~GH�À�QDQFHLUD�GDV�
nossas empresas.
Realizamos a II Semana da 
&RPXQLFDomR�*UiÀ�FD��R�PDLRU�
evento do segmento no Centro-
Oeste. Com sucesso absoluto, 
conseguimos colocar em evidência 
o nosso setor, valorizando a nossa 
imagem junto ao público com a 
realização do II Concurso Jovem 
(VFULWRU��TXDOLÀ�FDQGR�RV�QRVVRV�
produtos com o 16° Prêmio de 
([FHOrQFLD�*UiÀ�FD�-RUJH�6DOLP�H�
ainda proporcionamos ao mercado 
da comunicação, uma belíssima 
contribuição com a palestra de Walter 
Longo no evento de abertura. Este 
modelo, que se mostrou bastante 
produtivo, estará sendo repetido nos 
próximos anos, crescendo cada vez 
mais em dimensão e importância.
7HPRV�j�IUHQWH�XP�GHVDÀ�R�

ainda enorme, desenhado pelo 
Planejamento Estratégico elaborado 
HP������H�TXH�RULHQWRX�DV�Do}HV�
de nossa entidade até 2021. Nos 
próximos quatro anos temos uma 
lição de casa muito importante a ser 
feita, tornando em realidade objetivos 
que nos são muito importantes e 
que com certeza trarão benefícios 
ao setor, principalmente às empresas 
associadas ao Sindigraf-DF.
(VWDUHPRV�FRQÀ�DQWHV�FRPR�VHPSUH�
de que o próximo ano possa ser 
produtivo e que as nossas 
UHDOL]Do}HV�FRQWULEXDP�SDUD�
atingirmos os nossos objetivos.
Feliz Natal e Próspero 
Ano Novo a todos.

BALANÇO 2016:
SALDO POSITIVO
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O presidente do Sistema Fibra, Jamal Jorge 
Bittar, participou da última reunião do Consórcio 
Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central 
em 2016. Durante o encontro, que ocorreu no dia 2 
GH�GH]HPEUR��QD�UHVLGrQFLD�RÀ�FLDO�GR�JRYHUQDGRU�GH�
Brasília, em Águas Claras, Jamal reencaminhou ao 
grupo uma carta com propostas do setor empresarial. 
O texto apresentou pontos de interesse para inaugurar 
um amplo debate político e social na busca de solução 
consensual e efetiva para os Estados. O consórcio 
é formado por representantes do Distrito Federal, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e 
Mato Grosso.
O documento, que havia sido encaminhado pela 
primeira vez aos governadores em abril deste ano, 
sugere aos estados a adoção do Regime de Previdência 
Complementar, com o intuito de minimizar o 
endividamento interno. Além disso, o texto defende a 
valorização e o estímulo do funcionalismo público a 
partir de sua produtividade, que importará na melhoria 
da prestação do serviço à população e na redução de 
custo. 
Os outros dois pontos abordados no texto são 
referentes a viabilização de melhoria na infraestrutura 
dos estados integrantes do Acordo Brasil Central 
utilizando investimento privado, por meio das 
Parcerias Público Privadas; além de defender uma 

Presidente da Fibra se reúne 
com governadores do Consórcio 
Brasil Central

maior autonomia dos estados perante o governo 
federal. “O setor industrial está disposto a assumir este 
desgaste. Estas medidas são estruturantes e, ao nosso 
ver, irá contribuir para colocar os estados na rota do 
FUHVFLPHQWRµ��DÀ�UPRX�-DPDO�%LWWDU��TXH�UHSUHVHQWRX�RV�
SUHVLGHQWHV�GDV�IHGHUDo}HV�GDV�LQG~VWULDV�GRV�HVWDGRV�
TXH�FRPS}HP�R�DFRUGR�
O governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, 
UHVVDOWRX�D�LPSRUWkQFLD�GDV�VXJHVW}HV�SDUD�DX[LOLDU�D�
administração pública a promover o desenvolvimento 
econômico dos estados e do DF. “Recebemos 
SRVLWLYDPHQWH�DV�FRQWULEXLo}HV��(VVH�p�QRVVR�JUDQGH�
GHVDÀ�R��PHOKRUDU�R�DPELHQWH�HFRQ{PLFR�QRV�HVWDGRV�
para poder retomar o desenvolvimento e a geração de 
empregos. O consórcio tem contribuído para que isso 
ocorra”, defendeu Rollemberg.
2V�JRYHUQDGRUHV�SOHLWHLDP�PRGLÀ�FDo}HV�QDV�WD[DV�
de juros do FCO e uma suplementação orçamentária 
patrocinada pelo governo federal destinando R$ 5 
ELOK}HV�GR�)'&2�SDUD�À�QDQFLDPHQWR�H�REUDV�GH�
infraestrutura.

$�+HLGHOEHUJ�HVWi�LQYHVWLQGR����PLOK}HV�GH�GyODUHV�
em um novo centro de pesquisa de impressão e 
inovação localizado em Baden-Württemberg, na 
Alemanha.
Com conclusão prevista para 2018, a nova instalação 
da Heidelberg vai abrigar cerca de mil postos de 
trabalho na nova unidade de pesquisa, que vai estar 
focada no desenvolvimento de novas tecnologias para 
D�LQG~VWULD�JUiÀ�FD�
$SHVDU�GDV�GLÀ�FXOGDGHV�GR�VHWRU�GH�LPSUHVVmR�HP�
todo o mundo, a Heidelberg garantiu que nunca 
cortou seu orçamento de pesquisa, investindo cada 
vez mais em produtos e serviços inovadores de 
impressão.
2�FHQWUR�IRL�ODQoDGR�RÀ�FLDOPHQWH�SHOR�QRYR�&(2�GD�
Heidelberg, Rainer Hundsdörfer. "A construção de 

Heidelberg investe em pesquisa um centro de desenvolvimento deste tamanho e desta 
TXDOLGDGH�SURYD�TXH�+HLGHOEHUJ�EDVHLD�VXDV�GHFLV}HV�
em uma estratégia de longo prazo e sempre de olho no 
futuro vale", diz Bauer.
2�JLJDQWH�GD�LPSUHVVmR�PXQGLDO�DÀ�UPD�TXH�R�FHQWUR�
GH�SHVTXLVD�YDL�HVWXGDU�H�GHVHQYROYHU�DV�DSOLFDo}HV�GR�
futuro, tais como impressão 4D digital, assim como 
a produção de máquinas de impressão tradicional e 
digital.
A Heidelberg conta com cerca de 250 especialistas 
de software e começou a empregar químicos para 
desenvolver suas tintas ambientalmente 
amigáveis.
"O exemplo de 
Heidelberg está 
demonstrando que mesmo 
uma grande empresa pode 
se reinventar", acrescenta 
Bauer. 

desenvolver suas tintas ambientalmente 
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Pesquisador de Harvard: menos 
impostos para crescer

Está aberto o processo de renovação e de matrículas 
novas para o ano letivo nas escolas do Sesi-DF, que 
possui três unidades no DF, em Taguatinga, Gama e 
Sobradinho. São oferecidos os Ensinos Fundamental 
I e II e Médio articulado com curso técnico do 
Senai-DF, além do contraturno, com atividades de 
monitoria, formação artística, esportiva e tecnológica. 
Os pais ou responsáveis podem procurar as secretarias 
das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h.
Os novos alunos que tiverem interesse em começar a 
estudar no Sesi-DF deverão entrar em contato com 
a escola para agendamento da entrevista, análise de 
EROHWLP��YHULÀ�FDomR�GH�YDJDV�H�SURFHVVR�GH�PDWUtFXOD��
As entrevistas para alunos novatos estarão disponíveis 
durante todo período de renovação e matrículas.
As atividades do contraturno serão realizadas por 
meio de módulos complementares, oferecidos 
opcionalmente e estimulam o desenvolvimento das 
DSWLG}HV�GR�DOXQR��
As matrículas nessa modalidade são vinculadas ao 
número de vagas e podem variar de escola. Entre as 

Sesi-DF: Abertas as matrículas 
para o ano letivo 2017

RSo}HV�GH�FRQWUDWXUQR�HVWmR�MXG{��QDWDomR��UREyWLFD��
xadrez, vôlei, futebol e musicalização.
O ano letivo 2017 no Sesi-DF vai começar no dia 
26/01. Os Ensinos Fundamental I e II terão aulas 
das 7h15 às 12h35; o Ensino Médio será das 7h15 
às 12h35; e o Contraturno será aplicado das 14h às 
17h30. 
3DUD�LQIRUPDo}HV�VREUH�OLVWD�GH�PDWHULDO��PDQXDO�GR�
aluno, uniforme, aluguel de armários e livros didáticos 
é preciso entrar em contato pessoalmente na secretaria 
escolar, ou com a Central de Atendimento, pelos 
telefones: (61) 3484-9617 para falar no Sesi Gama; (61) 
3487-8613, no Sesi Sobradinho; e (61) 3355-9559, no 
Sesi Taguatinga.
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Para Robert Lawrence, o país precisa focar em 
reformas domésticas para impulsionar o comércio 
exterior. Ele considera que as principais mudanças 
devem ser estrutura de tarifas, infraestrutura, 
regulação e aduana.

O diagnóstico não poderia soar mais claro: o sistema 
tributário brasileiro é complicado e, essa complexidade, 
IDYRUHFH�D�FRUUXSomR��D�SURWHomR�DUWLÀ�FLDO�GR�VHWRU�
produtivo e inibe investimentos estrangeiros. Essa é 
a avaliação do professor de Comércio Internacional 
e Investimentos da Universidade Harvard, Robert 
Lawrence, sobre as barreiras que impedem o Brasil de 
ampliar sua participação na economia internacional. 
Para o economista, há diversos caminhos para 
fomentar o comércio exterior brasileiro e as reformas 
domésticas são fator que não pode ser ignorado.
“O Brasil precisa de um mercado único. Vocês têm um 
país, mas não têm um mercado, devido à diversidade 
de tributos estaduais. A Índia acabou de substituir 
uma série de impostos estaduais e interestaduais por 
um único tributo federal sobre bens e serviços. Eles 

À�]HUDP�XPD�UHIRUPD�SDUD�FUHVFHU���GL]�R�SURIHVVRU��
que falou na abertura do Fórum Comércio Exterior, 
realizado pela Confederação Nacional da Indústria 
�&1,��H�SHOD�)ROKD�GH�6�3DXOR��QR�À�QDO�GH�RXWXEUR��
Além disso, Lawrence avalia diz que o Brasil deveria 
ter tarifas mais simples, fáceis de entender e de operar, 
a exemplo do que ocorre no Chile. Atualmente, o 
vizinho sul-americano aplica 6% de imposto para bens 
importados de países com quem não tem acordos 
de livre comércio. Segundo o professor, o ideal seria 
que a economia brasileira tivesse um único imposto 
de importação que cobrisse 90% dos bens e serviços. 
“Não estou falando em livre comércio, mas em uma 
HVWUXWXUD�VLPSOHV�FRP�SHTXHQDV�H[FHo}HV��FRP�SUD]R�
pré-determinado, para fomentar a indústria nascente”, 
DÀ�UPD�
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CAPA

TECNOLOGIA DIGITAL 
AMPLIA MERCADO GRÁFICO

A evolução da tecnologia, 
principalmente da 
informática, permitiu 
avanços gigantescos para os 

processos de comunicação. Cartas 
personalizadas com o nome e 
endereço não são mais novidade. 
Os envolvidos neste processo, 
no entanto, já pensam mais alto 
e prometem em um futuro não 
PXLWR�GLVWDQWH�LQRYDo}HV�TXH�
mudarão o processo produtivo de 
agências de publicidade, editoras 
e departamentos comerciais: as 
revistas terão textos e fotos ao gosto 
do leitor, os anúncios poderão ser 
UHJLRQDOL]DGRV�HP�SXEOLFDo}HV�GH�
alcance nacional, sem necessidade 
de logísticas complicadas ou 

impressoras gigantescas. Chapas 
digitais mudarão seu conteúdo em 
segundos, criando páginas diferentes 
num piscar de olhos.  
$OJXPDV�HPSUHVDV�GR�VHWRU�JUiÀFR�
já apostam no conceito de impressão 
digital com dados variáveis. 
O objetivo é audacioso, porém, 
possível: criar projetos editoriais 
totalmente focados no público-
alvo que se pretende atingir, com 
qualidade de impressão off-set, 
algo que extrapole a simples 
personalização. A nova tecnologia 
SHUPLWH�GHFUHWDU�R�ÀQDO�GR�
"impresso estático", imutável, e 
colocar a criatividade como o limite 
para a ousadia em impressos. "A 
impressão digital traz uma revolução 

em si mesma, é um novo tipo 
de ferramenta de comunicação, 
ID]HQGR�D�JUiÀFD�VH�DGDSWDU�DR�
mercado competitivo, produzindo 
um novo produto, trazendo uma 
nova maneira de se relacionar com 
o cliente", disse Eduardo Pereira, da 
Digigraf, distribuidora de produtos e 
impressoras HP. 
A impressão de dados variáveis 
é utilizada, principalmente, em 
catálogos, folhetos, mala-direta, 
periódicos, boletos bancários, entre 
outros impressos. Eles servem para 
que uma empresa possa falar de 
IRUPD�GLUHWD�H�HVSHFtÀFD�FRP�FDGD�
um de seus clientes. 
Para que o investimento em 
impressão digital não seja em 
vão, é necessário o respaldo das 
agências de publicidade, que irão 
criar campanhas utilizando este 
conceito, e também dos clientes, que 
precisam ter um departamento que 
controle e gerencie o relacionamento 
da empresa com seus clientes. 
$WXDOPHQWH��WHU�DV�LQIRUPDo}HV�
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precisas sobre cada cliente pode ser 
a diferença entre o sucesso e a morte 
de uma companhia. Por isso, o 
banco de dados é peça fundamental 
na impressão personalizada.  
Para se ter uma ideia deste mercado, 
basta lembrar que ele movimenta 
PDLV�GH�86������ELOK}HV�SRU�DQR�
nos Estados Unidos, segundo 
dados divulgados pela Xplor 
%UDVLO��HQWLGDGH�ÀOLDGD�j�;SORU�
International, representante de 
RUJDQL]Do}HV�TXH�GHVHQYROYHP�
e usam tecnologia de sistemas 
de documentação e impressão 
eletrônica. 
De acordo com a Xplor Brasil, no 
País a estimativa do mercado de 
impressão com dados variáveis está 
HQWUH�5�����H�5�����ELOK}HV���$�
impressão de dados variáveis é uma 
grande ferramenta para companhias 
de todos os setores da economia que 
LQYHVWHP�HP�ÀGHOL]DomR�GRV�FOLHQWHV�
e no marketing direto", avaliou o 
presidente da Xplor Brasil, José 
Guilherme J. D. de Souza.  
Segundo pesquisas de mercado 
a mala direta tradicional dá 1% 
de retorno. Se você personalizar 
o básico, pode chegar a 2%. 
Porém, enviar um impresso com 
LQIRUPDo}HV�SHUVRQDOL]DGDV�H�
atraentes para cada cliente pode 
gerar um retorno de 80%. 
Dados internacionais revelam que 
conquistar um novo cliente é de 
cinco até dez vezes mais caro do que 
manter os que a empresa já tem.  
Algumas campanhas demonstram 
esses dados. 
O Boticário tem um banco de 
dados com mais de 2.500 pessoas 
cadastradas num programa de 
ÀGHOLGDGH��7XGR�TXH�R�FOLHQWH�
adquire em qualquer loja vai para 
o banco de dados da empresa e 
de três em três meses é feito um 
estudo para enviar uma mala-direta 
personalizada indicando produtos 
novos que se encaixam dentro do 
SHUÀO�GH�FDGD�FOLHQWH��$�JUiÀFD�
UHFHEH�DV�LQIRUPDo}HV�H�UHJUDV�GH�
montagem e dá saída ao impresso, 
cada um diferente do outro em 

algum aspecto. A tiragem também é 
variável, dependendo da iniciativa, 
algo que só a impressão digital pode 
garantir com qualidade. 
Segundo o Boticário, mais de 70% 
das pessoas que recebem a mala-
direta voltam à loja.  
A impressão digital com dados 
variáveis chega num momento 
importante para o setor de 
comunicação. "O meio eletrônico 
está com muita restrição; basta ver 
D�TXDQWLGDGH�GH�ÀOWURV�GH�VSDP�
utilizados hoje em dia", aponta 
Eduardo Pereira, da Digigraf. 
A absorção deste tipo de campanha 
eletrônica é muito pequena, porém 
as impressas ainda apresentam 
grandes possibilidades, pois o 
impresso personalizado tem melhor 
aceitação do que o e-mail. 
Uma questão que deve ser colocada 
quanto ao custo é que apesar de ser 
mais caro, o processo de impressão 
digital personalizada traz mais 
UHWRUQR�ÀQDQFHLUR��
O custo da impressão digital 
depende de diversos fatores, 
principalmente da criação e 
lapidação do banco de dados. 
Quanto mais elaborada a peça, 
dependendo da quantidade de 
objetos variáveis, maior o custo. 
Campanhas personalizadas foram 
muito utilizadas nos últimos anos na 

mídia eletrônica, porém acabaram 
se tornando um problema. A 
grande quantidade de mensagens 
indesejadas, os spams, acabaram 
tornando este sistema arriscado 
e infrutífero. Várias empresas 
decidiram voltar sua atenção para 
os impressos personalizados. A 
principal razão dessa reviravolta foi a 
margem de retorno do modelo com 
personalização, que chega a ser 16 
vezes maior.
Comparando com campanhas que 
não usam impressão digital, o custo 
absoluto por peça é mais alto, mas 
o relativo - gerado pelo impacto e 
retorno maior do impresso digital - é 
mais baixo. 
De nada adianta um impresso feito 
sob demanda e com qualidade 
similar ao off-set se não houver um 
acabamento adequado. 
Com o crescimento do uso da 
impressão digital, tornou-se ainda 
mais fundamental um sistema 
HVSHFtÀFR�GH�DFDEDPHQWR�TXH�
conseguisse preservar ou até mesmo 
melhorar o impresso, já que o 
processo digital é mais frágil quando 
comparado ao off-set.   
Um exemplo da utilização 
de recursos impressos em 
compartilhamento com a web é a 
nova geração da revista VEJA, que 
pode ser lida, ouvida e assistida. 

9
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CAPA

A revista anuncia a criação do 
Mobile View – um novo modelo 
de interação que soma o conteúdo 
digital ao impresso. Apontando 
a câmera de um celular ou tablet 
para as páginas da revista, o leitor 
terá acesso a conteúdos digitais 
exclusivos. São vídeos e galerias de 
fotos e áudios que complementarão 
DV�UHSRUWDJHQV�HP�WRGDV�DV�HGLo}HV�
da revista.
Em cerca de 10 conteúdos por 
semana, principalmente em editorias 
que tratam de temas como artes e 
espetáculos, esportes, datas, entre 
outros, estará presente o selo do 
“Mobile View”, indicando ao leitor 
a presença de conteúdo digital 
adicional, a ser acessado com o seu 
dispositivo móvel.
 “A revista deve ser considerada um 
concierge de conteúdo e precisa 
atuar dessa forma em todas as suas 
GLPHQV}HV��
O Mobile View vem ampliar os 
serviços prestados para os leitores.”, 
aponta Walter Longo, presidente do 
Grupo Abril.   
Na publicidade, o Mobile View 
permitirá que anunciantes ofereçam 
experiências de interatividade de 
marcas e produtos com os leitores. 
Outro case interessante envolvendo 
essa nova estratégia é o utilizado 
pela Coca-Cola em uma campanha 
original. 
Para o projeto Diet Coke, um 
algoritmo especial desenvolveu uma 
técnica de design exclusivo que 
permitiu a impressão em processo 
UDQG{PLFR�GH�PLOK}HV�GH�UyWXORV�
diferentes.
O produto resultante transmite 
aos amantes da Diet Coke que 
eles são especiais, criando garrafas 
extraordinárias e únicas. 
O conceito estendeu-se à campanha 
publicitária, que contou com 
centenas de outdoors projetados 
exclusivamente, bem como 
quiosques em pontos de venda que, 
através de um código constante 
em cada rótulo, comercializaram 
camisetas e outras mercadorias com 
o design individual de cada garrafa.

10
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Os rótulos NFC se comunicam com os 
consumidores
A Internet das coisas pode estar mais 
perto do que você pensa. 
A empresa de bebidas Diageo e 
D�HPSUHVD�QRUXHJXHVD�7KLQÀ�OP�
revelaram um protótipo da garrafa 
Johnny Walker Blue Label que 
VH�FRPXQLFD��VHP�À�R��FRP�RV�
smartphones dos consumidores, 
sem a necessidade de sensores ou 
baterias.
O rótulo impresso com recursos 
especiais pode informar se a garrafa 
foi aberta e comunicar outras 
LQIRUPDo}HV�DR�FRQVXPLGRU��FRPR�
SURPRo}HV�HVSHFLDLV�RX�UHFHLWDV�GH�
bebidas. 
A etiqueta baseia-se na tecnologia 
2SHQ6HQVH�GD�7KLQÀ�OP�TXH�XWLOL]D�
as capacidades de comunicação 
de campo próximo (NFC) do 
smartphone. 
O NFC pode enviar sinais em 
uma curta distância, de cerca de 10 
centímetros.
A tecnologia permite que a empresa 
acompanhe os movimentos 
dos frascos através da cadeia de 
abastecimento, na loja e até ao 
ponto de consumo, mantendo as 
marcas do sensor ainda legíveis 
mesmo quando o selo de fábrica 
foi quebrado, proporcionando uma 
segurança adicional para proteger 
a autenticidade do produto. Esta 
WHFQRORJLD�DMXGD�D�LQLELU�D�IDOVLÀ�FDomR�
e a pirataria existente nesse mercado.
As etiquetas impressas que se 
comunicam via NFC estão se 
tornando cada vez mais comuns 
e têm o potencial de substituir ou 
pelo menos rivalizar códigos QR em 
produtos e em anúncios impressos. 
$�7KLQÀ�OP�WHP�XPD�YDULHGDGH�GH�
usos para seus rótulos inteligentes 
em desenvolvimento. A empresa 
trabalha ainda com distribuidores 
de alimentos que podem usar seus 
rótulos para monitorar temperaturas 
de alimentos. As etiquetas podem 
ser programadas para detectar se o 
DOLPHQWR�HVWi�À�FDQGR�PXLWR�TXHQWH�
ou muito frio e alertar se o alimento 
corre o risco de estragar.

11
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CAPA

O que é RFID?
A tecnologia de RFID (radio 
IUHTXHQF\�LGHQWLÀ�FDWLRQ�²�
LGHQWLÀ�FDomR�SRU�UDGLRIUHTXrQFLD��
nada mais é do que um termo 
genérico para as tecnologias que 
utilizam a frequência de rádio para 
captura de dados. Por isso existem 
GLYHUVRV�PpWRGRV�GH�LGHQWLÀ�FDomR��
mas o mais comum é armazenar 
XP�Q~PHUR�GH�VpULH�TXH�LGHQWLÀ�TXH�
uma pessoa ou um objeto, ou outra 
informação, em um microchip. 
A tecnologia permite a captura 
automática de dados, para 
LGHQWLÀ�FDomR�GH�LPSUHVVRV�FRP�
dispositivos eletrônicos, conhecidos 
como etiquetas eletrônicas, tags, RF 
tags ou transponders, que emitem 
sinais de radiofrequência para leitores 
TXH�FDSWDP�HVWDV�LQIRUPDo}HV��

O cartão de visita para a era digital
&DUW}HV�GH�YLVLWD�VmR�IHUUDPHQWDV�
de rede principal, embora às vezes 
parecem um pouco velha escola, 
especialmente quando o endereço 
de internet do site de uma pessoa 

é exibido em letra minúscula e sem 
códigos QR. 
A empresa de design e impressão 
RQOLQH�0RR�ODQoRX�FDUW}HV�GH�YLVLWD�
com chips de comunicação de campo 
próximo (NFC) incorporados que 
permitem aos usuários se conectar 
a dispositivos digitais móveis e 
FRPXQLFDU�LQIRUPDo}HV�GLJLWDLV�VHP�
aplicativos adicionais.
2V�FDUW}HV�VmR�LQFRUSRUDGRV�FRP�
a mesma tecnologia NFC utilizada 
em serviços de toque-e-go como o 
Apple Pay. Apenas segurando um 
cartão até um smartphone habilitado 
para NFC, ele permitirá que os 
XVXiULRV�WURTXHP�LQIRUPDo}HV�GH�
contato e apontem para websites e 
portfólios on-line. 
A Moo desenvolveu uma plataforma 
on-line baseada em nuvem 
chamada paper +, onde os clientes 
SRGHP�HVFROKHU�GLIHUHQWHV�Do}HV�
a serem executadas quando o 
cartão habilitado para NFC estiver 
conectado a um telefone.
Fundador e CEO da MOO, Richard 
Moross, disse em um comunicado 

que "é claro que amamos a 
impressão, mas também adoramos 
a web. Queríamos unir esses dois 
mundos, tornando o papel mais útil 
do que nunca".
Os eletrônicos são impressos em 
uma base de papel usando tintas 
GH�SUDWD��2�FKLS�1)&�À�QR�p�
incorporado nos circuitos e coberto 
com papel de cartão de visita de alta 
qualidade em ambos os lados. Os 
FDUW}HV�SRGHP�VHU�LPSUHVVRV�XVDQGR�
equipamentos convencionais de 
impressão e acabamento. 

Do it-yourself
O mundo digital e tecnológico está 
em constante mudança e, assim, 
permite às marcas se reinventarem 
de uma forma especialmente 
surpreendente. 
Uma rápida pesquisa no Google 
revela que a tendência de Faça 
Você Mesmo (DIY) está crescendo 
rapidamente, com a proliferação dos 
tutoriais em vídeo e o engajamento 
cada vez maior dos internautas. 
(VWD�WHQGrQFLD�p�H[WUDWLÀ�FDGD�HP�
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categorias e grupos etários, mas na 
verdade, qualquer público-alvo pode 
encontrar o que está procurando 
rapidamente e com abundância na 
internet.
Claramente, esta tendência está 
sendo impulsionada por três 
plataformas principais:
Youtube. O "berço" da tendência 
do do it-yourself. Os YouTubers 
líderes estão executando canais 
e disponibilizando vídeos DIY 
para seus públicos-alvo, que estão 
UHFHEHQGR�FHQWHQDV�GH�PLOK}HV�GH�
YLVXDOL]Do}HV�
Pinterest. A plataforma líder que 
apresenta conteúdo altamente 
popular em alimentos, bebidas, 
artesanato e tecnologia. 
Instagram. Aqui, você pode 
encontrar tutoriais em vídeo que irão 
guiá-lo, passo a passo, através de uma 
DPSOD�YDULHGDGH�GH�VROXo}HV�H�LGHLDV��
de como fazer e decorar pulseiras, 
almofadas de design e preparar 
receitas especiais, até maneiras 
incomuns de trançar o cabelo.

Impressoras digitais e personalização - o 
caminho mais rápido para o coração do 
consumidor
O mercado de embalagens digitais 
tem crescido a um ritmo acelerado 
nos últimos anos. Um relatório 
publicado pela Smithers Pira sobre o 
tema "O futuro da impressão digital 
para embalagens até 2020", que 
analisa as tendências neste mercado, 
SUHYr�TXH�R�FUHVFLPHQWR�VLJQLÀ�FDWLYR�
continuará até 2020 graças à 
capacidade da tecnologia para 
PHOKRUDU�D�HÀ�FLrQFLD�RSHUDFLRQDO�
em comparação com a tecnologia 
analógica.
A tecnologia digital fornece uma 
nova maneira de as marcas se 
comunicarem com os consumidores 
e permitem o envolvimento 
emocional elevado que fortalece 
o valor da marca e cria uma 
conexão mais profunda com 
os consumidores. A impressão 
digital nos permite oferecer uma 
experiência de consumo diferente 
através da criação de embalagens 
individualmente personalizadas.

Dois exemplos dignos de nota 
disso são a campanha de nome 
personalizado da Coca-Cola e 
Oreo Cookies, que permitiram aos 
consumidores projetar suas próprias 
embalagens.
Pontos de venda são carregados 
FRP�HPRo}HV�H�SURGXWRV��(P�
uma categoria de impulso como 
o chocolate, a embalagem do 
produto tem orgulho na decisão de 
compra; Quanto mais a embalagem 
é única, interessante e atrai o olhar 
do consumidor, maior a chance 
de o consumidor parar e escolher 
determinada marca sobre seus rivais. 
Este ano, o tradicional chocolate Kit 
Kat utilizou uma embalagem com 
diferentes desenhos exclusivos de 
uma "vaca de origami", que pode ser 

dobrada a partir de suas embalagens. 
A grande variedade de desenhos 
garante a cada consumidor um 
design único, e uma vaca especial que 
é dele e só dele.
Este movimento é o resultado de 
uma colaboração única com a HP 
Indigo, e foi possível graças ao 
software randômico Mosaic, que 
oferece capacidades inovadoras de 
hiper-personalização e permitiu criar 
LQÀ�QLWDV�YDULDo}HV�JUiÀ�FDV�~QLFDV�
$V�LQVWUXo}HV�GH�FRPR�GREUDU�D�YDFD�
de origami foram inseridas no site 
da empresa, possibilitando que cada 
consumidor publicasse a sua vaca 
personalizada.

Fonte: Sérgio Miranda, Portal da 
&RPXQLFDomR��9HMD��8)5-�
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confraternização

CONFRATERNIZAÇÃO 2016

O Sindigraf-DF realizou no dia 27 de novembro a 
tradicional festa de confraternização da indústria 
JUiÀ�FD�GR�')��2�HYHQWR��TXH�DFRQWHFHX�QR�
Espaço Lake View do Clube da ASSEB, reuniu 

FHUFD�GH�����SHVVRDV��$OpP�GRV�JUiÀ�FRV��R�GLD�IRL�
prestigiado por amigos, convidados, fornecedores e 
representantes de entidades ligadas ao setor que tiveram 
a oportunidade de se confraternizar.
Acompanhados dos familiares, os convidados foram 
recepcionados com um buffet sortido elogiado por todos.
2�HVSDoR�WDPEpP�RIHUHFHX�GLYHUVDV�RSo}HV�GH�GLYHUVmR�
para as crianças, que puderam utilizar toda a estrutura 
do clube. O sol iluminou o dia e a piscina foi a escolha 
preferida das crianças e dos adolescentes.
Durante o evento, foram sorteados dois televisores de 
����SDUD�DV�HPSUHVDV�JUiÀ�FDV�SDUWLFLSDQWHV�
Neste ambiente familiar, onde foi possível reencontrar 
os amigos, o Sindigraf-DF marcou o encerramento de 
mais um ano produtivo de trabalho, com conquistas 
importantes para o setor.
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1 - Pedro Henrique, João Paulo e Mariana Verano e família.
2 - Os diretores do Sindigraf-DF Élvio Júnior, Julio César e Fernando Olivieri, 
     acompanhados de Romeu de Oliveira, Romeu Júnior e Laura.
3 - Pedro Henrique e Flávia Verano com Arthur.
4 - Antônio Eustáquio e Paulo Amorim.
5 - Élvio Júnior com familiares e Rogério Lacerda.
6 - Pedro Henrique entre Daniel Hudson e Antonio Valdir (Sebrae-DF).
7 - Antonio e Fátima Navarro com Camylla e Gabriel.
8 - Samara Hanna com D. Linda Hanna e Pedro Henrique. 
9 - Alvir Sonza e a esposa, Meli.
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confraternização

����/LQD�H�-RmR�%DWLVWD��FRP�RV�ÀOKRV�0DUTXLQKRV�H�&DLR�
2 - Débora, Flávia, Fátima, Elaine e Mariana.
3 - Daniel Hudson (Sebrae-DF) e esposa, Mariana, com 
     Gabriella Rocha e o noivo, Giulianno.
4 - A união é a principal virtude entre os empresários 
�����JUiÀFRV�GR�')�
5 - Paulo Amorim, Antonio Cristino e Ciro Heleno.
6 - José Cláudio e Olivieri acompanhados das esposas, 
     Marta e Gláucia.
7 - Gilcelia entre Fernando Olivieri e Júlio Cesar.
����-RmR�)HUUHLUD�FRP�R�ÀOKR�9LFWRU��D�QRUD��/XFLDQD��H�R�QHWR��
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����&LUR�+HOHQR�H�0DQRHO�FRP�HVSRVDV��ÀOKR�H�QHWR�
2 - Arlindo e esposa, com Odimar e Gilcelia.
3 - Fernando Botelho, Olivieri e Élvio Júnior.
4 - Luiz Fernando ao lado de Carlos Eduardo e a esposa,
     Érica.
����0DUFRV�)HOLSH�FRP�D�HVSRVD��-RHOPD��H�ÀOKR�
6 - Meli, Gilcelia e Gláucia.
7 - Antonio Navarro com Gisélia e João Ferreira.
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confraternização 1

2
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����$QWRQLR�/LPD�FRP�D�HVSRVD��5RVHOL�H�ÀOKRV�
2 - Nadir acompanhada de Antonio Cristino e esposa.
3 - Gilcelia e Clarismar com familiares.
����5DLPXQGR�FRP�D�HVSRVD��0DULD�GDV�'RUHV��DV�ÀOKDV�
     Marilya e Mayrla, e neto.
����)HUQDQGR�2OLYLHUL�H�*OiXFLD�FRP�R�ÀOKR�H�D�QRLYD�
6 - Romeu de Oliveira, Júlio César e esposa, Misani Akiko.
7 - Maria Liberatti e o esposo, Antonio (Capital Recicláveis).
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1 - Odimar, Taiguara, Jean com familiares e amigos.
2 - Takeo More conversa com Flávia e Arthur.
3 - André, Danielle Batista e Raimundo.
4 e 5 - A criançada curtiu a festa.
6 - Diretoria entregando o brinde sorteado aos diretores 
GD�*UiÀFD�([HFXWLYD�
7 - A segunda TV sendo entregue para Luiz Fernando, da 
*UiÀFD�&RQW�&RUWH�
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IMPRESSÃO FUNCIONAL

Impressão funcional é o termo utilizado para 
caracterizar o impresso que tem uma função 

além da comunicação. Como exemplos, 
podemos citar os impressos que emitem 
sons - impressão eletrônica -, páginas 

JNQSFTTBT�RVF�TFSWFN�DPNP�à�MUSPT�EF�ÃHVB�
ou, como no caso que mostramos aqui, 

ajudam no combate a doenças transmitidas 
por mosquitos, como a dengue e a zika.

A Ananse Química, empresa 
brasileira especializada em 
microencapsulamento, lançou o livro 
infantil "Histórias Seguras" com 
repelente natural em suas páginas 
como parte de uma ação social 
em creches. O projeto, criado e 
desenvolvido pela Little George, hot 
shop de criação do Grupo Ketchum, 
une tecnologia e repelente natural 
em um produto familiar ao universo 
infantil, que transforma o momento 
de proteção em lazer e diversão.
"Procuramos a Little George para 
nos ajudar a construir um projeto 
social que pudesse auxiliar as famílias 
e cuidadores a protegerem as 
crianças do mosquito Aedes aegypti, 
um dos principais transmissores 
de doenças como dengue, zika 
e chickungunya. Quando fomos 
apresentados à ideia do livro, 
entendemos que ia ao encontro dos 

LIVRO INFANTIL COM 
REPELENTE NATURAL

nossos objetivos e tinha um grande 
potencial social", explica Claudia 
Galvão, CEO da Ananse Química.
O projeto foi lançado em uma 
ação-piloto, com a distribuição 
gratuita dos livros em uma creche 
no interior do estado de São Paulo. 
Como próximos passos, a Ananse vai 
PDSHDU�RXWUDV�UHJL}HV�FRP�IRFR�GH�
casos das doenças transmitidas pelo 
mosquito e entidades interessadas 
em participar da ação.
O livro infantil "Histórias Seguras" 
traz em suas páginas verniz com 
microcápsulas repelentes que são 
acionadas durante o manuseio. Óleo 
de citronela, óleo de Neem e cravo 
FRPS}HP�D�DomR�UHSHOHQWH��TXH�
tem duração de até três meses – 
dependendo da frequência de uso – e 
raio de proteção de até 1,5 metro. 
Após o manuseio, o efeito dura até 
seis horas em ambiente fechado.

Livro é parte de uma ação social em creches e potencializa a 

mídia impressa

A peça surgiu como alternativa para 
os pais e cuidadores que sempre 
buscaram uma solução para repelir 
mosquitos, principalmente para 
proteger bebês, que, de acordo com a 
Sociedade Brasileira de Dermatologia 
e a Sociedade Brasileira de Pediatria, 
não podem usar os repelentes 
convencionais na pele.
"Estamos trazendo um produto 
que vai inovar o marketing olfativo. 
Foram mais de quatro meses de 
desenvolvimento até chegarmos à 
fórmula ideal, que leva um verniz 
especial – diferente dos tradicionais 
XVDGRV�SHODV�JUiÀ�FDV�²��HODERUDGR�
HVSHFLÀ�FDPHQWH�SDUD�HVVH�OLYUR��
Nossa expectativa é que essa ideia 
possa evoluir para outros produtos, 
como livros escolares e revistas 
LQIDQWLV���DÀ�UPD�*DEULHO�$UD~MR��
vice-presidente de Criação da Little 
George e idealizador do projeto.
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mercado

SUBSTÂNCIA

Nada supera a sensação de uma 
revista. Com sua portabilidade, 
facilidade de uso e sensação de 
glamour, ela oferece aos leitores 
controle e entretenimento em um 
pacote atraente.

ENVOLVIMENTO

$V�UHYLVWDV�VmR�R�PHLR�PDLV�HÀ�FD]�
quando se trata de envolver, entreter 
e informar o cliente, ao mesmo 
tempo que transmitem as imagens de 
sua marca.

PODER DE SEGMENTAÇÃO 

Uma vez que uma revista para clientes 
tem um conteúdo tão versátil, ela 
pode atingir qualquer quantidade ou 
grupo de pessoas, desde aqueles que 
têm interesses especializados até o 
mercado de massa.

EFICÁCIA

Quando se trata de resultados, as 
revistas para clientes estão entre as 
melhores. O impresso oferece uma 
garantia vital de mensurabilidade, 
sendo o reconhecimento da marca, 
o monitoramento de vendas e 
o retorno sobre investimento 
calculados apenas dias após o 
lançamento da revista.

LEALDADE

Um dos motivos mais comuns para 
lançar uma revista para clientes 
é aumentar a lealdade: a marca 
conquista um tempo regular e 
FRQÀ�iYHO�FRP�VHXV�FOLHQWHV�

ENTRETENIMENTO

Uma revista constrói a fé do cliente 
na marca ao oferece a ele um 
excelente conteúdo a um custo baixo 
ou inexistente. Entretenha-os e você 
terá a atenção deles toda pra si.

CONTEÚDO COMPLEXO

O impresso funciona 
excepcionalmente bem para 
transmitir conteúdos complexos ou 
mensagens de marketing. 
Então se você precisa explicar algo 
detalhadamente, uma revista para 
clientes pode ser a melhor opção. 

Esse é mais um tema da série com pesquisas, informações e 

descobertas sobre os formatos estratégicos de comunicação: jornais, 

revistas, mala direta, revistas segmentadas, impressos promocionais 

e anúncios especiais. 

A proposta é mostrar as forças e vantagens de cada um e como, 

usados em conjunto, eles podem oferecer uma solução poderosa 

para qualquer desafio de marketing. Os dados são da Print Power.

AUDIÊNCIA CATIVA

O mercado editorial das 
SXEOLFDo}HV�VHJPHQWDGDV�YHP�
se desenvolvendo calcado na 
subsegmentação, na esteira 

da necessidade de o leitor ter acesso 
a conteúdos que realmente lhe 
interessam.
O mesmo raciocínio vale para 
DV�SXEOLFDo}HV�FXVWRPL]DGDV�
DWUDYpV�GDV�TXDLV�DV�RUJDQL]Do}HV�
procuram estar mais próximas de 
seus consumidores e prospects, 
REMHWLYDQGR�OHYDU�DV�LQIRUPDo}HV�
atualizadas dos seus produtos e 
serviços, além de divulgar cada vez 
mais a sua marca.

O mercado brasileiro é receptivo a 
WRGDV�DV�SXEOLFDo}HV�TXH�VHMDP�EHP�
elaboradas, principalmente com 
conteúdos de efetivo interesse do 
leitor e dos seus anunciantes. 
O meio é ideal para prolongar a vida 
útil das campanhas publicitárias, 
assim como de seus conteúdos. 
Entre os exemplos de 
subsegmentação é possível citar 
SXEOLFDo}HV�TXH�VH�HVSHFLDOL]DUDP�
em concertos de música clássica 
H�HP�VROXo}HV�JHRHVSDFLDLV��EHP�
como títulos customizados dos mais 
diversos setores do mercado, como 
automóveis, clubes e varejo.

´3XEOLFDo}HV�VHJPHQWDGDV��9RFr�Vy�IDOD�
FRP�TXHP�VDEH�GR�TXH�YRFr�HVWi�IDODQGRµ

Campanha da ANATEC.

“As revistas segmentadas representam o 
meio ideal para prolongar a vida útil das 
campanhas publicitárias, assim como de 

VHXV�FRQWH~GRVµ�
Pedro Renato Eckersdorff , 

presidente da Associação Nacional 
de Editores de Publicações Técnicas 
Dirigidas Especializadas, ANATEC.
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sustentabilidade

A Federação das Indústrias 
do Distrito Federal (Fibra) 
reuniu no dia 17 de novembro, 
empresários do setor industrial 

e representantes dos sindicatos 
À�OLDGRV�j�&DVD�SDUD�GHEDWHU�D�SROtWLFD�
de gestão dos grandes geradores de 
resíduos do DF. 
O encontro teve como objetivo 
esclarecer as dúvidas quanto 
às mudanças impostas pela Lei 
Q�������������TXH�GHÀ�QH�R�JUDQGH�
gerador como integralmente 
responsável pela separação do 
material reciclável, acondicionamento 
e destinação ambiental adequada dos 
resíduos gerados.
Participaram do evento representantes 
GD�$JHÀ�V��GR�6/8��GD�$GDVD�H�GDV�
Secretarias de Meio Ambiente e das 
Cidades do DF.
A nova legislação sobre o tema 
inclui o Decreto n°37.568/2016, 
a Resolução da Adasa n°14, de 
15/09/2016, e a Instrução Normativa 
Q����������-XQWDV��HODV�GHÀ�QHP�RV�
limites e tipos de resíduos, a forma 
de coleta, os preços para os serviços 
e as possíveis consequências do não 
cumprimento das normas.
$�OHL�GHÀ�QLX�TXH�VHUi�FRQVLGHUDGR�
grande gerador o estabelecimento 
de uso não residencial que produza 
mais de 120 litros por dia de 
resíduos sólidos indiferenciados. 
Enquadram-se neste cenário atores 
como: empresas, órgãos públicos, 
prestadores de serviços, terminais 
rodoviários e aeroportuários, 
shopping centers e promotores de 
eventos. 
As novas regras passam a valer a 
partir do dia 26 de fevereiro de 2017, 
TXDQGR�R�6/8�SDVVDUi�D�À�VFDOL]DU�RV�
estabelecimentos não residenciais.  
Segundo o diretor adjunto do SLU, 
Silvano Silvério, este novo modelo de 

NOVAS REGRAS PARA 
GESTÃO DE RESÍDUOS 

coleta já está implementado em todo 
o país e faz parte da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. “Com esta 
nova gestão, o SLU será desonerado 
e estamos trabalhando muito para 
melhorar todo o planejamento da 
cidade com o objetivo de que, até o 
À�P�GR�DQR��R�DWHUUR�VDQLWiULR�HVWHMD�
em operação. Por isso, é importante 
concentrar esforços no que, de fato, é 
obrigação legal do SLU”, disse. 
A coleta dos resíduos recicláveis 
secos permanece sem mudanças 
e sem qualquer custo adicional ao 
grande gerador, desde que sejam 
acondicionados e armazenados de 
maneira adequada e separados do 
OL[R�FRPXP��6mR�FODVVLÀ�FDGRV�FRPR�
recicláveis secos itens como: plástico 
em geral, metais em geral, embalagens 
ORQJD�YLGD��LVRSRU��SDSpLV�H�SDSHO}HV�
limpos. 
Em relação aos resíduos 
indiferenciados, os grandes geradores 
deverão contratar uma das empresas 
cadastradas no SLU para realizar a 
coleta.
Todo este processo deve ser 
precedido do cadastro dos 
grandes geradores no sistema de 
gerenciamento do SLU (www.slu.

df.gov.br) e da elaboração de um 
plano de gestão de resíduos, que 
deve conter a quantidade e o tipo de 
resíduo gerado pela empresa, além 
da indicação da empresa autorizada 
TXH�À�FDUi�UHVSRQViYHO�SHOD�FROHWD�H�
destinação. O próprio SLU também 
pode ser contratado para fazer a 
coleta. Neste caso, serão praticados 
os valores previamente estabelecidos 
pela Resolução n°14, da Adasa. 
Durante o encontro, a 
VXSHULQWHQGHQWH�GD�$JHÀ�V��$GULDQD�
Moreira, alertou aos empresários 
quanto à necessidade de adequação 
ao novo sistema de coleta. “Quando a 
norma estiver sendo exigida, faremos 
D�À�VFDOL]DomR�QHFHVViULDµ��DÀ�UPRX��
Para o empresário da construção civil, 
Izidio Santos Junior, as mudanças 
devem impactar principalmente as 
pequenas empresas. “O que temos 
TXH�ID]HU�DJRUD�p�EXVFDU�LQIRUPDo}HV�
e prevenir para que as empresas não 
sejam multadas”, disse. 
3DUD�PDLV�LQIRUPDo}HV��HQWUH�
em contato com a Gerência de 
Inteligência Estratégica Integrada 
e Sustentabilidade da Fibra pelo 
telefone: (61)3362-6190.

Fonte: Aline Porcina / Fibra
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Regulamentação estabelece os 

procedimentos para a cobrança 

pelo SLU para o descarte 

de resíduos dos grandes 

geradores, a partir de 26 de 

fevereiro de 2017.
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capacitação

A interatividade com os visitantes 
e a inspiração para quem busca 
XPD�SURÀ�VVmR�PDUFDUDP�D��
9ª edição da Olimpíada do 

Conhecimento, que terminou na 
noite do dia 13 de novembro. Nos 
quatro dias de provas, a competição, 
que reuniu 1.200 competidores na 
área externa do Ginásio Nilson 
Nelson, em Brasília, recebeu mais de 
118 mil visitantes. “Mais uma vez, a 
Olimpíada do Conhecimento superou 
WRGDV�DV�H[SHFWDWLYDVµ��DÀ�UPD�R�
diretor-geral do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), 
Rafael Lucchesi.

ENSINO 
PROFISSIONAL
VALORIZADO

OLIMPÍADA DO
CONHECIMENTO

Novo formato da maior 

competição de educação 

profissional das Américas 

ampliou a interação com o 

público e aumentou o 

interesse dos visitantes pelas 

profissões técnicas

 “A Olimpíada é uma grande vitrine 
GDV�SURÀ�VV}HV�WpFQLFDV�H�XPD�
mostra da excelência da educação 
SURÀ�VVLRQDO�RIHUHFLGD�QDV�HVFRODV�
do SENAI. Aqui os jovens têm a 
oportunidade de ver de perto as 
habilidades exigidas pelo mundo do 
WUDEDOKR�H�FRQÀ�UPDU�TXH�HGXFDomR�
SURÀ�VVLRQDO�p�LPSRUWDQWH�SDUD�D�
construção de uma carreira bem 
sucedida”, diz Lucchesi.
Ele destaca que a educação 
SURÀ�VVLRQDO�IRUPD�SHVVRDV�
conectadas com as novas tecnologias 
e desenvolve as habilidades técnicas 
e pessoais requeridas pelo mercado 

7H[WRV��$JrQFLD�GH�1RWtFLDV�&1,
Aline Roriz e Gabriela Soares/Fibra
Fotos: Cristiano Costa/Fibra e CNI 
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GH�WUDEDOKR��´3URÀVVLRQDLV�EHP�
formados são mais produtivos 
H�FDSD]HV�GH�SURSRU�VROXo}HV�H�
LQRYDo}HV�QDV�HPSUHVDV��3RU�LVVR��
são decisivos para a expansão da 
indústria e o desenvolvimento 
econômico e social do país”, 
completa Lucchesi.
Em visita ao evento, o presidente 
GR�6LQGLFDWR�GDV�,QG~VWULDV�*UiÀFDV�
do DF (Sindigraf-DF), Pedro 
Verano, destacou a preferência 
dos empresários por contratar 
alunos egressos do Senai. “Segundo 
pesquisas, 94% dos empresários 
SUHIHUHP�FRQWUDWDU�SURÀVVLRQDLV�
que tenham passado pelo Senai. 
Neste sentido, a Olímpiada traz um 
grande legado para a indústria e para 
D�HGXFDomR�SURÀVVLRQDO�GR�QRVVR�
país. Brasília abriga a sede dos três 
poderes e hoje temos a oportunidade 
de mostrar a eles as reais vantagens da 
HGXFDomR�SURÀVVLRQDOµ��GLVVH�

Inovações - O novo formato da 
FRPSHWLomR��FRP�GHVDÀRV�LQGLYLGXDLV�
e por equipe, criou um ambiente 
inspirador que aumentou o interesse 
SHODV�SURÀVV}HV�WpFQLFDV��7DPEpP�
chamou a atenção dos visitantes, 
TXH�À]HUDP�TXHVWmR�GH�SDUWLFLSDU�GD�
votação para eleição dos melhores 
projetos do torneio. Até o meio dia 
de domingo, foram registrados mais 
de 100 mil votos nos diversos totens 
de votação. Esses votos se somam à 
avaliação técnica dos competidores.

Destaque - O Senai-DF encerrou 
a Olimpíada do Conhecimento 
2016 com premiação em todas as 
RFXSDo}HV�GLVSXWDGDV��)RUDP�FLQFR�
PHGDOKDV�HP�GHVDÀRV�LQGLYLGXDLV��
RXUR�QR�GHVDÀR�HP�JUXSR�GD�&DVD�
Popular além do primeiro lugar na 
avaliação prática para pessoas com 
GHÀFLrQFLD��
Os representantes do Distrito Federal 
receberam as seguintes medalhas: 
RXUR�QR�GHVDÀR�HP�JUXSR�GD�&DVD�
3RSXODU��EURQ]H�QR�GHVDÀR�GH�
Produtividade Leiteira, representado 
pelo Instituto Federal de Brasília – 
Campus Planaltina Equipe M1; ouro 

QRV�GHVDÀRV�LQGLYLGXDLV�GH�3LQWXUD�
Automotiva e Tecnologia Automotiva; 
prata na ocupação de Eletricidade 
3UHGLDO��EURQ]H�QRV�GHVDÀRV�GH�
Aplicação em Revestimento Cerâmico 
H�0DUFHQDULD��2�')�DLQGD�ÀFRX�HP�
primeiro lugar no ranking da avaliação 
prática de Operador de Computador 
SDUD�3HVVRDV�FRP�'HÀFLrQFLD�
O diretor regional do Senai-DF, 
Albano Esteves de Abreu, encerrou 
a Olimpíada do Conhecimento 
satisfeito com o resultado obtido 
nos quatro dais de competição. 
“Foi tudo construído com muito 
empenho em nossas escolas de 
Taguatinga, Gama e Sobradinho, mais 
WRGRV�RV�SURÀVVLRQDLV�TXH�ID]HP�R�
Sistema Fibra. Foi um trabalho bem 
realizado, recorde de público, com 
SUHPLDomR�HP�WRGDV�DV�RFXSDo}HV�
TXH�GLVSXWDPRV�H�FODVVLÀFDPRV�PXLWR�
bem”, avaliou Esteves. No ranking 
geral dos departamentos regionais 
GR�%UDVLO��R�'LVWULWR�)HGHUDO�ÀFRX�HP�
sétimo lugar.
A diretora da unidade do Senai 
Taguatinga, Janaina D’Almeida, 
acredita que esse resultado mostra 
a excelência do Senai no Distrito 
Federal. “Ficamos muito felizes 
com o resultado da Casa Popular, 
os meninos trabalharam muito, 
quem vê a casa aqui não sabe todo 
o trabalho que tem por trás, desde o 
dia que começamos a fazer o projeto 
até a construção da residência. E no 

carro, pra mim, eles são ouro. Um 
carro lindo, maravilhoso, com uma 
suspensão a ar que os outros não 
WLQKDPµ��DÀUPRX�D�GLUHWRUD�
O Departamento Regional do Senai-
')�IRL�UHSUHVHQWDGR�HP�GRLV�GHVDÀRV�
em grupo durante a Olimpíada do 
Conhecimento 2016 e eles apostaram 
na mais alta tecnologia existente 
em termos automobilísticos e 
residenciais. Desde a suspensão a 
ar controlada por um aplicativo de 
tablet até câmeras de segurança e 
eletrodomésticos monitorados pela 
tela do celular. Para os instrutores 
do Senai-DF, a modernidade é uma 
aliada da população e objetiva facilitar 
TXHVW}HV�GR�FRWLGLDQR�FRPR�GHVOLJDU�
um aparelho que você esqueceu 
ligado ou alterar o volume do som do 
veículo.

Casa Popular - A equipe do DF do 
GHVDÀR�HP�JUXSR�GD�&DVD�3RSXODU�
era composta pelos jovens: Gabriel 
Borba; João Victor Oliveira; Jônatas 
Ferreira; Kleder Fontinelle; Nilvan 
de Souza; Saulo Gonçalves; Lucas 
Maciel e Wanderson Teixeira. Os 
alunos receberam o valor de R$50 mil 
para construção do projeto de uma 
residência inteligente para atividades 
diárias de um casal, tendo como 
premissas o conforto, atividades 
básicas, reaproveitamento de água, 
redução do consumo de energia e 
acessibilidade. Para todas as equipes, 
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a regra era a mesma: a realização 
do projeto deve envolver até oito 
pessoas. Cinco delas representam, 
obrigatoriamente, as áreas técnicas 
GH�,QVWDODo}HV�+LGUiXOLFDV�H�GH�
$TXHFLPHQWR��,QVWDODo}HV�(OpWULFDV�
Prediais, Movelaria; Construção 
em Alvenaria; e Aplicação de 
Revestimento Cerâmico.
O Distrito Federal optou por executar 
o projeto em um container pela 
questão da sustentabilidade. Casas 
construídas com essa tecnologia 
podem ajudar a diminuir a poluição 
ambiental ao reduzir a quantidade de 
peças despejadas no mar, após serem 
utilizadas em portos navais.
Um dos grandes diferenciais 
da “casa de ouro do DF” foi a 
tecnologia utilizada. A equipe 
instalou equipamentos de automação 
residencial desde a parte de segurança 
até a melhoria da convivência na 
casa. Segundo o avaliador líder 
Mateus Mariano, o investimento 
em equipamento de automação foi 
de cerca de R$10 mil, e o resultado 
foram câmeras de segurança 
nas áreas interna e externa, com 
monitoramento via celular; abertura 
da porta por senha; possibilidade de 
desligar televisão e ar condicionado a 
distância, entre outros tópicos.
Os alunos do Senai-DF disputaram 
FLQFR�GHVDÀRV�LQGLYLGXDLV�GXUDQWH�
os dias do torneio. Jônatas Teles 
disputou a ocupação de Eletricidade 
3UHGLDO�H�ÀFRX�HP�VHJXQGR�OXJDU��
Os competidores tinham a missão 
GH�LGHQWLÀFDU�FLQFR�GHIHLWRV�HP�XPD�
instalação e programação predial 
em uma automação residencial, no 
período de 1 hora e 20 minutos. 
O instrutor do Senai-DF, Fabrício 
Barcelos, explicou que a prova usou 
o protocolo KNX, um protocolo 
de automação. “A prova foi bastante 
equiparada, todos estavam no 
mesmo nível. Acredito que pequenas 
diferenças separaram o ouro da 
prata. Acho que a parte mais difícil 
GR�GHVDÀR�IRL�FRQWURODU�D�HPRomRµ��
DÀUPRX�-{QDWDV�
O competidor João Victor Oliveira 
GLVSXWRX�R�GHVDÀR�GH�0DUFHQDULD�H�
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ÀFRX�FRP�R�EURQ]H��1HVWD�SURYD��
os participantes tiveram uma hora 
para realizar a montagem de um 
rack, com duas portas e uma gaveta, 
feito com madeira MDF. “Os alunos 
receberam as peças cortadas e furadas, 
H�WLQKDP�D�PLVVmR�GH�ID]HU�D�À[DomR�
e a sequência de montagem, além de 
fazer funcionar, ou seja, as portas e 
gavetas não podem prender, tem que 
abrir certinhas”, explicou o professor 
José Araújo. Apesar do esforço e 
dedicação, João Victor terminou o 
GHVDÀR�LQGLYLGXDO�HP�WHUFHLUR�OXJDU��
O jovem Gabriel Borba participou da 
prova de Aplicação em Revestimento 
Cerâmico e também levou a medalha 
de bronze. Os alunos tiveram 1h20 
para realizar a montagem de um 
mosaico medindo 1,40m x 1,10m, 
com base no desenho proposto, que 
era a uma imagem do Congresso 
Nacional. Eles receberam as peças 
FRUWDGDV��H�WLQKDP�R�GHVDÀR�GH�
assentá-las na parede, conforme todos 
RV�SDGU}HV�GH�TXDOLGDGH��´(OH�IRL�
muito bem na competição. Foi uma 
prova bem difícil, porque tinha muito 
corte e pouco tempo para concluir”, 
DÀUPRX�R�LQVWUXWRU�GR�6HQDL�')��
Jecivaldo de Oliveira. 

Carro Tunado - O Ford Ka que o 
6HQDL�')�FRQFRUUHX�QR�GHVDÀR�HP�
grupo de Tunning foi, sem dúvidas, 
fonte de suspiro e encantamento para 
todos os visitantes. As portas que se 
abriam para cima, pintura com efeito 
madeira, personalização em toda a 
lataria e na parte interna, além da 
suspensão a ar. Essas foram algumas 
GDV�DOWHUDo}HV�UHDOL]DGDV�QR�YHtFXOR�
pelos integrantes: Guilherme Souza, 
Rodrigo Macário, Marcos Vinicius e 
Jhonatan Barros.
Na área de Transporte e Logística, o 
estudante do Senai-DF, Guilherme 
César de Sousa competiu na prova 
de Mecânica de Automóveis e 
consagrou-se o melhor do país, 
ÀFDQGR�HP����OXJDU��*XLOKHUPH�WHYH�
uma hora e meia para resolver quatro 
defeitos que foram direcionados 
em uma situação, e ele conseguiu 
encontrar os problemas, seguindo 

RV�SURFHGLPHQWRV�SDGU}HV��(QWUH�
RV�GHIHLWRV�LGHQWLÀFDGRV�IRUDP�
buzina sem funcionar, o carro que 
não estava ligando, um problema 
no farol e outro na parte elétrica. O 
instrutor do Senai-DF, Victor Silvano, 
DÀUPRX�TXH�DSHVDU�GR�SRXFR�WHPSR�
de treinamento, o aluno conseguiu 
desenvolver bem a missão.
O aluno Rodrigo Macário do Senai-
')�WDPEpP�ÀFRX�HP�SULPHLUR�OXJDU�
QR�GHVDÀR�LQGLYLGXDO�GH�3LQWXUD�
Automotiva, na Olimpíada do 
Conhecimento. A medalha de ouro 
foi conquistada após uma hora de 
prova, em que ele tinha que retirar 
manchas de um capô e aplicar 
um adesivo conforme o projeto 
base. As manchas foram retiradas 
totalmente e a aplicação do adesivo 
foi perfeitamente concluída sem 
nenhuma bolha. Esse foi o grande 
diferencial do jovem em relação aos 
concorrentes, que não colocaram a 
peça no lugar exato do projeto.
Rodrigo é o mais jovem da equipe do 
Senai-DF e ofereceu o resultado do 
GHVDÀR�j�HTXLSH�TXH�R�DFRPSDQKRX�
durante os meses de treinamento. “Eu 
não tenho palavras nesse momento. 
Só posso agradecer ao Victor, ao 
Ricardo, ao Valmir, ao Gilberto e, 
principalmente, à Lili [coordenadora 
da OC no DF]. Sem eles, eu não teria 
chegado aqui. Agradeço ao Senai 
Taguatinga por ter me apoiado nesse 
momento”, falou, em lágrimas, o 
medalhista de ouro.
Operador de Microcomputador
O representante do Senai-DF Marcos 
Vieira garantiu o primeiro lugar 
QDV�DYDOLDo}HV�SDUD�3HVVRDV�FRP�
'HÀFLrQFLD��3F'·V��GDV�SURYDV�GR�
Sistema de Avaliação da Educação 
3URÀVVLRQDO��QD�2OLPStDGD�GR�
Conhecimento. Ele disputou com 
mais nove alunos de cinco estados, 
em uma avaliação dos cursos de 
Operador de Microcomputador, 
ofertados pelas escolas Senai desses 
departamentos regionais.
0DUFRV�p�GHÀFLHQWH�YLVXDO��PDV�QmR�
permitiu que sua limitação física o 
LPSHGLVVH�GH�EXVFDU�TXDOLÀFDomR�
SURÀVVLRQDO��2�MRYHP�IH]�R�FXUVR�GH�

Operador de Microcomputador no 
Senai Taguatinga e se destacou entre 
os alunos da turma. Hoje em dia, ele 
também faz graduação de Sistemas 
de Informação. Durante a Olimpíada, 
ele comprovou, mais uma vez, suas 
habilidades com o computador. Para 
tanto, ele utiliza um software para 
cegos para utilizar a máquina. O 
programa chamado NVDA reproduz 
em áudio, tudo o que o cursor do 
mouse selecionar.
Apesar do nível de complexidade 
GDV�DWLYLGDGHV��0DUFRV�DÀUPD�TXH�
conseguiu realizar a prova sem muitas 
GLÀFXOGDGHV��GHYLGR�DR�VHX�ORQJR�
tempo de preparação. “Eu venho 
me preparando há mais de um ano. 
1HVVH�WHPSR��À]�YiULRV�VLPXODGRV�
e muita coisa que eu estudei caiu na 
prova”, ressalta o aluno. O jovem 
acredita que a experiência advinda da 
Olimpíada, pode ser um diferencial 
na hora de uma entrevista. “Passada 
a Olimpíada, eu pretendo entrar no 
mercado de trabalho. Acredito que 
quando eu disser que participei da OC 
e fui primeiro lugar, já irão me olhar 
de outra forma”, completa. 
Construção Civil e Automobilística 
no DF
O Senai divulgou, esse mês, um 
HVWXGR�FRP�GDGRV�VREUH�SURÀVV}HV�
e áreas de trabalho em alta nos 
próximos quatro anos. Segundo 
o Mapa do Trabalho Industrial, o 
'LVWULWR�)HGHUDO�WHUi�TXH�TXDOLÀFDU�
����PLO�WUDEDOKDGRUHV�HP�RFXSDo}HV�
industriais nos níveis técnico, superior 
H�GH�TXDOLÀFDomR��HQWUH������H�
2020. Entre as áreas que mais vão 
QHFHVVLWDU�GH�PmR�GH�REUD�TXDOLÀFDGD�
estão Construção Civil, Tecnologia 
da Informação e Automobilística. 
Justamente as áreas que o DF 
representou na Olimpíada do 
Conhecimento 2016.
Nas unidades do Senai no Distrito 
Federal, a população encontra o 
que há de melhor e mais moderno 
QD�(GXFDomR�3URÀVVLRQDO�QHVVDV�
áreas e em outros 18 segmentos da 
LQG~VWULD��6DLED�PDLV�VREUH�DV�RSo}HV�
GH�TXDOLÀFDomR�WpFQLFD�QR�VLWH�ZZZ�
VLVWHPDÀEUD�RUJ�EU�VHQDL�
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$�2OLPStDGD�GR�&RQKHFLPHQWR������RFXSRX����PLO�P2 na área 
H[WHUQD�GR�JLQiVLR�1LOVRQ�1HOVRQ��HP�%UDVtOLD��$R�WRGR����������
SHVVRDV�SDVVDUDP�SHOR�ORFDO�HQWUH�RV�GLDV����H����GH�QRYHPEUR�

8PD�PHJD�HVWUXWXUD�SDUD�UHFHEHU�FRPSHWLGRUHV�H�YLVLWDQWHV��

2�JLQiVLR�À�FRX�SHTXHQR�SDUD�WDQWD�HPRomR�GXUDQWH�D�DEHUWXUD�GD�
2OLPStDGD��)RL�XP�VKRZ�GH�OX]HV��SURMHo}HV��GDQoDULQRV�H�FODUR��
GDV�GHOHJDo}HV�FRP�FRPSHWLGRUHV�GH����XQLGDGHV�GD�IHGHUDomR�

Abertura em grande estilo

7HYH�QRLWH�GH�JODPRXU�QR�6(1$,�%UDVLO�)DVKLRQ

Alunos do SENAI apresentaram mini-coleções de moda, 
GHVÀ�ODGDV�SRU�PRGHORV�UHQRPDGDV�QR�%UDVLO�H�QR�H[WHULRU��2V�
HVWXGDQWHV�UHFHEHUDP�RULHQWDo}HV�GH�JUDQGHV�HVWLOLVWDV�GR�VHWRU�

$�GLVSXWD�UHXQLX����HTXLSHV�GH�HVFRODV�S~EOLFDV�H�GR�6(6,��
(VWXGDQWHV�GH���D����DQRV�TXH�HQFRQWUDUDP�QD�UREyWLFD�XPD�
PDQHLUD�GLYHUWLGD�GH�DSUHQGHU�PDWHPiWLFD��TXtPLFD�H�ItVLFD�H�D�
LPSRUWkQFLD�GR�WUDEDOKR�HP�HTXLSH�

Uma viagem pela magia 
GDV�SURÀ�VV}HV

(VVD�IRL�D�SURSRVWD�GD�H[SRVLomR�$�$UWH�GR�2ItFLR��)HUUDPHQWDV�
e materiais usados pelo homem ao longo da história foram 
DSUHVHQWDGRV�HP�YtGHRV��GRFXPHQWRV�KLVWyULFRV��REUDV�GH�DUWH�
H�UpSOLFDV�GRV�LQVWUXPHQWRV�XWLOL]DGRV�SHORV�QRVVRV�DQFHVWUDLV��
3URÀ�VVLRQDLV��FRPR�R�OXWKLHU�GD�IRWR��À�]HUDP�SHoDV�GXUDQWH�WRGD�D�
PRVWUD�

3DOHVWUDV�GLVSXWDGtVVLPDV

4XHP�SDVVRX�SHOD�2OLPStDGD�GR�&RQKHFLPHQWR��WDPEpP�SRGH�
SDUWLFLSDU�GR�FLFOR�GH�SDOHVWUDV��*DPHV��FXVWRPL]DomR�GH�FDUURV��
VD~GH��PDUNHWLQJ�GLJLWDO�H�PRGD��IRUDP�DSHQDV�DOJXQV�GRV�WHPDV�

O futuro chegou na 
2OLPStDGD�GR�&RQKHFLPHQWR

O projeto Escola SESI SENAI do Futuro mostrou ao público 
DV�WHFQRORJLDV�XVDGDV�SHODV�GXDV�LQVWLWXLo}HV�HP�VDODV�GH�DXOD��(UD�
SRVVtYHO�WHVWDU�VLPXODGRUHV�H�DSOLFDWLYRV�GH�UHDOLGDGH�DXPHQWDGD�

(VVD�IRL�D�SURSRVWD�GD�H[SRVLomR�$�$UWH�GR�2ItFLR��)HUUDPHQWDV�

Sobrou ação no 
Festival SESI de Robótica
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2�GHVDÀ�R�GRV�HVWXGDQWHV�GH�LQVWLWXWRV�IHGHUDLV�IRL�DXPHQWDU�R�
conforto térmico dos animais, reaproveitar água, dentre outras 
PHGLGDV��SDUD�DXPHQWDU�D�SURGXWLYLGDGH�OHLWHLUD�

Algumas disputas como o Inova SENAI e o Grand Prix 
6(1$,�GH�,QRYDomR�FRQWDUDP�FRP�D�SDUWLFLSDomR�GH�HPSUHViULRV��
Eles foram os responsáveis por avaliar os processos e produtos 
GHVHQYROYLGRV�SHORV�DOXQRV�H�LQVWUXWRUHV�GR�6(1$,��6H�RV�ROKHLURV�
VH�LQWHUHVVDP�SRU�HVVDV�LGHLDV��HOHV�SRGHP�À�QDQFLi�ODV�SDUD�LQVHUt�
ODV�QR�PHUFDGR�

Quanto mais 
leite melhor Teve casa inteligente

Erguer uma casa popular inteligente, da prancheta à última telha, 
IRL�R�GHVDÀ�R�GRV�DOXQRV�GR�6(1$,��8PD�FDVD�FRP�UH~VR�GH�iJXD�
H�VLVWHPDV�GH�JHUDomR�SUySULD�GH�HQHUJLD�H�GH�UHGXomR�GR�FRQVXPR�

Carro compartilhado

(P�RXWUR�GHVDÀ�R��R�REMHWLYR�HUD�GHVHQYROYHU�XP�FDUUR�FRQFHLWR�SDUD�
VHU�FRPSDUWLOKDGR�FRPR�DV�ELFLFOHWDV�GH�DOXJXHO��(OH�SUHFLVDYD�VHU�
PRYLGR�D�HQHUJLD�VRODU�RX�HOpWULFD�H�VHP�HPLVVmR�GH�SROXHQWHV�

 Tecnologia de ponta
$�2&�����UHXQLX�WDPEpP�HTXLSDPHQWRV�GH�SRQWD��8P�GRV�
GHVWDTXHV�IRL�R�URE{�(YD��TXH�VLPXOD�R�FRUSR�KXPDQR��%RD�SDUWH�
GHOH�p�IHLWD�GH�SHoDV�FULDGDV�HP�XPD�LPSUHVVRUD��'�

Interatividade 
com o público

No espaço Escola SESI SENAI do Futuro, o público conheceu 
QRYDV�WHFQRORJLDV�XWLOL]DGDV�RX�SUHYLVWDV�SDUD�R�HQVLQR��2�DSDUHOKR�
GH�UHDOLGDGH�DXPHQWDGD�SHUPLWH�D�LQWHUDomR�FRP�R�XVXiULR�

Avaliação da 
(GXFDomR�3URÀ�VVLRQDO

(VWXGDQWHV�GH�WRGR�R�%UDVLO�À�]HUDP�DV�SURYDV�GR�6LVWHPD�GH�
$YDOLDomR�GD�(GXFDomR�3URÀ�VVLRQDO��6$(3��GRV�FXUVRV�GH�
TXDOLÀ�FDomR�SURÀ�VVLRQDO��(QWUH�HOHV�����DOXQRV�GR�6(1$,�FRP�
DOJXP�WLSR�GH�GHÀ�FLrQFLD�GRV�FXUVRV�GH�3DQLÀ�FDomR��2SHUDGRU�GH�
0LFURFRPSXWDGRU�H�&RVWXUD��3DUD�JDUDQWLU�D�WRWDO�DFHVVLELOLGDGH�
deles, que integram o Programa SENAI de Ações Inclusivas 
�36$,���IRUDP�IHLWDV�DOJXPDV�DGDSWDo}HV�QRV�HTXLSDPHQWRV�

Empresários
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empreendedorismo
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Q
uem é empreendedor 
sabe: crescer, inovar e 
gerar empregos não é um 
trabalho que se faz sozinho. 

Tão importante quanto uma ideia 
de negócio é o palco em que 
essa história é construída: nossas 
cidades.

Mas será que elas oferecem 
DV�FRQGLo}HV�SDUD�TXH�RV�
empreendedores desenvolvam todo o 
seu potencial?
Para ajudar a responder essa 
pergunta nasceu o Índice de Cidades 
Empreendedoras, um grande raio-X 
do ecossistema empreendedor do 

Brasil, que chega à sua terceira edição 
em 2016. Comparando o ambiente 
de negócios de 32 cidades, o ICE 
aponta as melhores cidades para se 
empreender a partir da análise de 60 
indicadores distribuídos em 7 pilares. 
São os fatores que mais impactam a 
vida do empreendedor:

A combinação desses fatores cria cidades que crescem, inovam, geram 
HPSUHJRV�H�PXOWLSOLFDP�HPSUHHQGHGRUHV�TXH�WUDQVIRUPDP�R�%UDVLO�

Como vem sendo apresentado 
desde a primeira edição deste 
estudo, Brasília, somente é a 16ª 
melhor no Índice Geral, sofre 
as consequências e também tira 
proveito de ser o centro político 
nacional. Por não ter governo 
municipal, o Distrito Federal 
apresenta um sistema tributário 
menos custoso e complexo, 

levando a cidade à vice liderança no 
Índice de Ambiente Regulatório. 
&RPR�H[HPSOR��SRU�Oi�DV�REULJDo}HV�
acessórias estaduais são mais simples, 
só atrás do Recife (PE) e de Natal 
(RN), e pode-se contar ainda com 
o menor ICMS entre as analisadas 
(inferior a 12%, enquanto a média 
é de quase 16%) e taxas também 
abaixo da média para o ISS e IPTU. 

Mesmo assim, os gastos públicos 
conseguem ser os maiores entre 
todas as cidades analisadas, o que 
por si só atrairia empresas que 
atuam no mercado B2Gov - e 
ainda há a proximidade com o 
Governo Federal, facilitando a 
conexão com esse ente. Também 
por ser a capital do País, Brasília 
é uma das maiores e mais ricas 

BRASÍLIA NA 16º POSIÇÃO NO RANKING

ÍNDICE DE CIDADES 
EMPREENDEDORAS 2016
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cidades — ainda que a desigualdade 
seja alta. Além de o governo local 
ser o que mais gasta, seu PIB é 
inferior apenas ao de São Paulo e 
Rio, há também grandes empresas 
instaladas e o PIB per capita chega 
a ser o segundo mais alto entre 
as analisadas, quase R$ 63 mil 
ao ano (mais de quatro vezes a 
média, de R$ 14 mil ao ano). A má 
distribuição de renda, no entanto, 
prejudica o mercado local: é a sexta 
pior, com índice de Gini igual a 
0,637 (em uma escala entre 0 e 1, 
sendo 1 o mais desigual possível), 
enquanto a média das 32 cidades 
analisadas é de 0,588, já alta. Por 
outro lado, não é errado dizer 
que em Brasília o funcionalismo 
público é muito mais bem visto 
do que o empreendedorismo. 
Os dados dizem isso: Brasília 
ocupa a última posição no 
índice Cultura Empreendedora 

(que não teve nova coleta de 
indicadores, mas ainda assim é 
YiOLGD�D�PHQomR���8P�UHÁH[R��
principalmente, do pensamento 
familiar: entre os brasilienses, 
cerca de 28% concordam com a 
VHJXLQWH�DÀUPDomR��´FDVR�DOJXpP�
SUy[LPR�D�PLP��ÀOKRV��HVSRVR�D�
etc.) resolvesse empreender, seria 
difícil apoiá-lo”. É a pior taxa entre 
todas as 32 cidades (a média é de 
23%). O mesmo não acontece com 
as demais capitais da região: Goiânia 
lidera, na 5ª posição no Índice de 
Cultura Empreendedora, seguida de 
Cuiabá (13ª) e Campo Grande (18ª). 
A cidade goiana é onde mais pessoas 
discordam ser “difícil empreender” 
(44%, sendo a média geral 32%), mas 
também se destaca pelo incentivo 
entre a família para seguir a carreira 
empreendedora e pela percepção da 
presença do empreendedorismo na 
mídia. Esta última também é uma 

característica de Campo Grande, 
onde mais de 45% da população 
veem empreendedores com 
frequência na mídia local (a média é 
40%, e chega a menos de 30% em 
cidades mais ao sul, como Porto 
Alegre e São José dos Campos). Já 
em Cuiabá, além de ser uma cidade 
onde a população tem “Sonho 
Grande” (4ª melhor nesse aspecto), 
mais de 76% acreditam que o 
desenvolvimento local depende dos 
empreendedores (7ª maior taxa e 10 
pontos percentuais a mais que em 
Sorocaba, por exemplo).
 
&RQÀUD�D�SHVTXLVD�FRPSOHWD�QR�
QR Code abaixo:
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EXPOPRINT DIGITAL 
LATIN AMERICA

PAPERWORLD

ABRIL 2017

MARÇO 2017

JANEIRO 2017

FEIRAS E EVENTOS

Por quase 70 anos, ISA International Sign 
Expo tem quebrado recordes em vendas. 
São mais 20.000 visitantes e cerca de 600 
fornecedores que se reúnem neste evento 
sempre emocionante.
Realizada anualmente, a ISA Sign 
Expo é o lugar perfeito para você fazer 
investimentos em sua empresa. 
A feira é uma grande reunião de 
SURÀ�VVLRQDLV�GR�VHWRU�TXH�RIHUHFH�DLQGD�
XPD�SURJUDPDomR�FRP�H[SRVLo}HV�
FRP�VROXo}HV�VpULDV��UHVXOWDGRV�UHDLV�
e oportunidades para os participantes 
ID]HUHP�FRQH[}HV�

Será o primeiro grande evento de 
impressão de 2017 e o momento de 
ver, ao vivo e em funcionamento, os 
equipamentos que vão moldar o mercado 
nos próximos anos.
Um dos fatores mais importantes é que 
R�S~EOLFR�YLVLWDQWH�p�TXDOLÀ�FDGR��FRP�XP�
SHUÀ�O�LQYHVWLGRU��TXH�YLVLWD�D�IHLUD�SDUD�
conhecer melhor os novos equipamentos 
disponíveis e fechar negócios.
E esse público conta com uma 
infraestrutura que favorece à negociação: 
pavilhão climatizado, stands bem 
montados, corredores amplos para melhor 
deslocamento, e expositores de alto nível.
A ExpoPrint Digital apresenta em único 
lugar, todos os segmentos da impressão 
digital, tais como transpromo, mala- 
direta de alta relevância, dados variáveis, 
impressão sob demanda, baixas tiragens, 
ZHE�WR��SULQW��RXWVRXUFLQJ���'��VROXo}HV�
de acabamento e softwares.
Se você já atua, ou pretende atuar, em 
impressão digital, a ExpoPrint Digital é o 
lugar certo para fechar negócios. Lá você 
verá as máquinas em funcionamento e 
conhecerá a fundo as novas tecnologias. 
Paralelamente à ExpoPrint Digital, serão 
realizados congressos que abordarão tanto 
a aplicação das tecnologias de impressão 
digital, quanto as técnicas de vendas e 
DSUHVHQWDomR�DR�VHX�FOLHQWH�GDV�VROXo}HV�
que sua empresa disponibiliza.

A Paperworld é a feira líder mundial de 
papel, material de escritório e produtos de 
papelaria para uso privado e de negócios. 
Feira especializada em artigos para escola, 
festa, natal, escritório e presentes, que 
conta com um público de mais de 51.000 
YLVLWDQWHV�SURÀ�VVLRQDLV�GH�WRGR�R�PXQGR�

FEIRA INTERNACIONAL DE PAPELARIA E 
ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

Data: 19 a 22
Local: Mandalay Bay Convention Center, 
Las Vegas, EUA.
Info: signexpo.org

Data: 15 a 18
Local: Brasil - Expo Center Norte - 
Pavilhão Azul. São Paulo - SP
Info: www.expoprintdigital.com.br/pt/

Data: 28 a 31
Local:�&HQWUR�GH�([SRVLo}HV�0HVVH�
Frankfurt - Frankfurt, Alemanha
Info: www.paperworld.messefrankfurt.com

MAIO 2017

Graphitec Convertec é a feira francesa 
SDUD�D�LQG~VWULD�GDV�DUWHV�JUiÀ�FDV�H�GH�
impressão. A cada três anos, a exposição 
p�FHOHEUDGD�QR�FHQWUR�GH�H[SRVLo}HV�
Paris Porte de Versalhes, França. A feira 
reúne expositores que representam o 
VHWRU�GD�LQG~VWULD�JUiÀ�FD��GHVGH�SUp�
impressão, até a transformação, passando 
por todos os processos de impressão, 
acabamento, modelagem, assim como 
serviços e capacitação. Trata-se de uma 
oportunidade única na França de se reunir 
com os pirncipais players da indústria das 
DUWHV�JUiÀ�FDV��$�IHLUD�LQFOXL�FRQIHUrQFLDV��
GHPRQVWUDo}HV�H�PXLWR�PDLV�

Data: 30 maio a 1 junho
Local: Porte de Versailles / Paris /França
Info: www.graphitec.com

GRAPHITEC 2017ISA SIGN EXPO
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����1SËNJP�#SBTJMFJSP�EF�&YDFMËODJB�(SÃà�DB�'FSOBOEP�1JOJ

R
ealizada no dia 22 de novembro a cerimônia de 
HQWUHJD�GR�SULQFLSDO�SUrPLR�GD�LQG~VWULD�JUiÀ�FD�
brasileira. O evento, ancorada pela jornalista e 
apresentadora Izabella Camargo, aconteceu no 

Espaço das Américas, em São Paulo. 
Foram premiados 65 produtos. O certame, o mais 
importante referencial mercadológico de qualidade no 
País, é promovido pela Abigraf  Nacional e ABTG.
Para marcar a importância da cerimônia, o ginasta 
Diego Hipólito esteve presente ao evento, a convite 
do patrocinador International Paper, para falar ao 
público sobre a importância de persistir quando se 
tem um objetivo a ser alcançado. “Tudo vale a pena 
TXDQGR�QRV�HVIRUoDPRV��$SHVDU�GDV�GLÀ�FXOGDGHV�
enfrentadas, é importante não desistir. Uso minha 
história de atleta como exemplo para mostrar que, 
apesar das falhas que tive no passado, consegui 
reerguer-me e mostrar que é possível vencer, 
ganhando a Medalha de Prata na Olimpíada do Rio de 
Janeiro. De modo análogo, o Prêmio Fernando Pini 
valoriza todo o trabalho de vocês, que, por estarem 
DTXL�FRPR�À�QDOLVWDV��Mi�VmR�YHUGDGHLURV�FDPSH}HVµ�
O presidente da Abigraf  Regional DF, João Batista 
dos Santos, esteve presente ao evento e destacou 
a importância da premiação. “O Fernando Pini 
UHSUHVHQWD�D�H[FHOrQFLD�GR�SURGXWR�JUiÀ�FR�EUDVLOHLUR�
QD�$PpULFD��/DWLQDµ��DÀ�UPRX�
“Este é o prêmio mais reconhecido de nossa indústria 
JUiÀ�FD�H�R�PDLRU�GD�$PpULFD�/DWLQD��6mR�SUHPLDGRV�RV�
trabalhos que se destacam pela inovação, comunicação 
e solução para os clientes. Este ano, contamos com 
������FRQYLGDGRV��UHSUHVHQWDQGR�DV����PLO�JUiÀ�FDV�GR�
Brasil, os 210 mil trabalhadores e 40 mil empresários. 
Cento e setenta e oito empresas participaram da 
primeira seletiva, que recebeu a inscrição de 1.205 
produtos, de 15 estados. Isso evidencia o caráter 
nacional do prêmio e demonstra que nosso setor tem 
muita qualidade para ofertar aos clientes de todo o 
País”, declarou Levi Ceregato, presidente da Abigraf.
2�3UrPLR�%UDVLOHLUR�GH�([FHOrQFLD�*UiÀ�FD�)HUQDQGR�
Pini foi criado em 1991. Dois anos depois, conquistou 
notoriedade no País. 
O nome Fernando Pini foi incorporado em 1995, ano 
de falecimento de um dos mais brilhantes técnicos da 
LQG~VWULD�JUiÀ�FD��
O certame é reconhecido internacionalmente pelo 
nível dos trabalhos apresentados e já rompeu a 
EDUUHLUD�GH������SURGXWRV�LQVFULWRV��7HP�FHUWLÀ�FDGR�
ISO 9001:2008, que garante a qualidade do processo 
da premiação. A cerimônia de entrega é considerada a 
PDLRU�IHVWD�GD�LQG~VWULD�JUiÀ�FD�HP�WRGR�R�PXQGR�

NOTAS
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NOTAS

Two Sides visa grandes corporações em sua 
campanha global anti-greenwashing

(TXLSH�7ZR�6LGHV�QD�FDVD�GH�VXD�PDMHVWDGH�LPSHULDO��2�HQFRQWUR�
internacional, abriu agenda para visitar o castelo de Windsor

Na reunião anual dos Country Managers de Two 
Sides em Londres no dia 31 de outubro de 2016, os 
representantes da Europa, América do Norte, América 
do Sul, África do Sul, e Austrália decidiram renovar 
HVIRUoRV�SDUD�TXH�DV�RUJDQL]Do}HV�SDUHP�GH�XVDU�
mensagens contra a impressão e contra o papel no seu 
esforço de marketing. Frases como “Mude para receber 
sua conta online” e “Salve árvores, seja verde, seja 
digital”, são lugares-comuns em busca de redução de 
FXVWRV�GH�JUDQGHV�FRUSRUDo}HV��
Entretanto, essas frases não são respaldadas por 
qualquer análise e ignoram o fato de que todos os 
canais de comunicação têm um impacto ambiental.
Em uma declaração conjunta, os gestores de Two Sides 
manifestaram que: “Nossa campanha global anti-
greenwash, dirigida a bancos, empresas de telecom, 
eletricidade, telefonia e outros serviços, investigou cerca 
GH�����RUJDQL]Do}HV�PXQGLDLV��'HVVDV������HVWDYDP�
usando greenwashing em suas mensagens e em seu 
PDUNHWLQJ��HP�JHUDO�LQIULQJLQGR�UHJXODPHQWDo}HV�ORFDLV�
H��GHSRLV�GH�GHVDÀ�DGDV�SRU�7ZR�6LGHV������PXGDUDP�
o conteúdo de suas mensagens voluntariamente – uma 
grande história de sucesso!”
“Nós pretendemos levar adiante esse importante 
trabalho de esclarecimento que, se não for cuidado, 
SRGH�OHYDU�PLOK}HV�GH�FRQVXPLGRUHV�D�DFUHGLWDU�TXH�

o uso de papel é ambientalmente hostil. A realidade é 
que o papel é produzido por uma indústria altamente 
comprometida com o meio-ambiente, que maneja 
Á�RUHVWDV�SHQVDQGR�QR�IXWXUR�GH�QRYDV�JHUDo}HV�µ
A Two Sides é mundialmente mantido por empresas 
OtGHUHV�H�DVVRFLDo}HV�GH�FODVVH�TXH�VH�HVWHQGHP�SHOD�
FDGHLD�GH�YDORU�GD�FRPXQLFDomR�JUiÀ�FD��LQFOXLQGR�
DVVRFLDo}HV�GH�LQG~VWULDV�GH�WLQWDV�H�TXtPLFDV��GH�
envelopes, correios, distribuidores, fabricantes de 
HTXLSDPHQWRV�JUiÀ�FRV��JUiÀ�FDV��FRQYHUWHGRUHV�H�
produtores de celulose e papel.

$�PDLRU�SUHPLDomR�GR�VHWRU�JUiÀ�FR�QD�$PpULFD�/DWLQD�
teve 200 produtos brasileiros participantes nesta 
edição. A realização do concurso é da Confederação 
/DWLQR�$PHULFDQD�GD�,QG~VWULD�*UiÀ�FD��&RQODWLQJUDI���
com coordenação da Printing Association of  Florida 
(PAF) e promoção e coordenação nacional da 
$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GD�,QG~VWULD�*UiÀ�FD��$%,*5$)�
Nacional). 
2V�SURGXWRV�YHQFHGRUHV�GR�WURIpX�´*UiÀ�FD�
Ouro” concorrerão automaticamente ao Concurso 
Internacional Premier Print Awards, considerado o 
mais importante do mundo, organizado pela Printing 
Industries of  America (PIA). 
Os trabalhos brasileiros venceram 18 categorias e a 
lista dos vencedores está disponível no site da Abigraf  
Nacional.
A cerimônia de premiação do XXIII Concurso Latino-
$PHULFDQR�GH�3URGXWRV�*UiÀ�FRV�7KHREDOGR�'H�1LJULV�
será realizada em 16 de fevereiro de 2017, em Fort 
Lauderdale, Flórida, nos Estados Unidos.

Resultado do XXIII Concurso Theobaldo De Nigris
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ARTIGO

UMA MEDIDA 
IMPRESCINDÍVEL
Robson Braga de Andrade,
Presidente da Confederação Nacional da Indústria

O Brasil está entrando em uma 
nova fase, que será decisiva 
para o nosso futuro. Depois 
da superação da crise políti-

ca que paralisou o país por mais de 
um ano e resultou no impeachment 
da Presidente da República, é hora 
GH�FRQFHQWUDU�WRGDV�DV�DWHQo}HV�QDV�
reformas legislativas essenciais à 
retomada do crescimento econômico 
H�j�PHOKRUD�QDV�FRQGLo}HV�GH�YLGD�GRV�
brasileiros. 
Mais uma vez, o Congresso Nacional 
é chamado a apontar o rumo correto 
para o país suplantar seus problemas 
e retomar o caminho do desenvolvi-
mento.
O primeiro passo é a aprovação, 
Câmara e no Senado, da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) nº 241, 
TXH�LPS}H�OLPLWHV�DRV�JDVWRV�S~EOLFRV�
Em anúncio nos principais jornais do 
país, a Confederação Nacional da In-
G~VWULD��&1,��H�RXWUDV�FRQIHGHUDo}HV�
HPSUHVDULDLV�PDQLIHVWDUDP�VHX�À�UPH�
apoio à aprovação dessa iniciativa, 
FDSD]�GH�SRU�À�P�DR�GHVFDODEUR�À�VFDO��
O descontrole nas despesas públicas 
está na raiz da mais grave recessão da 
nossa história.
Segundo a Secretaria do Tesouro Na-
cional, os gastos do governo passaram 
de 14% do PIB em 1997 para 19,6% 
em 2015, devendo ultrapassar 20% 
neste ano. As despesas da União e dos 

estados apenas com pessoal e encar-
gos sociais aumentaram quase R$ 90 
ELOK}HV�²�GH�5������ELOK}HV�HP������
SDUD�5������ELOK}HV�HP�������8P�
GDGR�UHÁ�HWH�WRGR�HVVH�GHVFRQWUROH��
em quatro anos, de 2014 a 2017, o 
JRYHUQR�UHJLVWUDUi�GpÀ�FLWV�TXH�VRPDP�
5������ELOK}HV�
O desajuste no orçamento desorgani-
]D�D�HFRQRPLD��LPSXOVLRQD�D�LQÁ�DomR��
aumenta os juros, inibe os investimen-
tos e impede o crescimento. Não é 
por outra razão que o Brasil enfrenta 
a quebra generalizada de empresas e 
desemprego recorde, que atinge 12 
PLOK}HV�GH�SHVVRDV��2�UHHTXLOtEULR�
orçamentário é requisito para que o 
país deixe para trás a recessão.
A PEC nº 241 estabelece um teto 
j�H[SDQVmR�GDV�GHVSHVDV��TXH�À�FD�
OLPLWDGD�j�LQÁ�DomR�GR�DQR�DQWHULRU��
,VVR�VLJQLÀ�FD�FUHVFLPHQWR�UHDO�]HUR��
uma espécie de revolução num país 
acostumado à gastança.
O prazo de 20 anos de vigência é o 
tempo que se levará para consertar 
RV�GHVDFHUWRV�QDV�À�QDQoDV�S~EOLFDV�
acumuladas ao longo da última 
década. 
'H�DFRUGR�FRP�SURMHo}HV�GR�
Ministério da Fazenda, se 
essa proposta tivesse 
sido adotada em 
2006, os gastos 
da União 
seriam 
hoje 

GH�����GR�3,%��PHWDGH�GR�YHULÀ�FDGR�
na realidade. Com despesas contidas, 
não haveria a necessidade de 
aumentar a carga tributária, hoje em 
����GR�3,%��SDUD�À�QDQFLDU�R�(VWDGR�
2�DMXVWH�À�VFDO�GHYH�VHU�DFRPSDQKDGR�
de medidas para melhorar o 
ambiente de negócios e retirar os 
entraves ao crescimento. Precisamos, 
urgentemente, aprovar as reformas 
previdenciária, trabalhista, tributária 
e política. A CNI vem apresentando 
diversas propostas para impulsionar a 
economia. 
A aprovação da PEC nº 241 
é fundamental na criação das 
FRQGLo}HV�SDUD�TXH�VH�SRVVD�UHYHUWHU�
o desequilíbrio das contas públicas, 
proporcionando a recuperação da 
FRQÀ�DQoD�H�D�FULDomR�GH�XP�DPELHQWH�
mais propício ao crescimento, com o 
consequente aumento do emprego e 
do bem-estar social.
O Brasil precisa retomar a via da 
estabilidade e do desenvolvimento. 
A nossa expectativa é de que a 
aprovação da PC nº 241 represente o 
ponto de partida para o soerguimento 
da economia brasileira. Não podemos 

perder mais essa oportunidade de 
avançar na direção da 

reestruturação 
do país.
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