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Pedro Henrique A. Verano 
Presidente do Sindigraf-DF

NOVOS TEMPOS, 
NOVOS DESAFIOS
P

assada a turbulência política 
do afastamento da presidente 
Dilma Roussef, o país reinicia 
uma nova fase na busca 

de corrigir os erros e recuperar a 
confi abilidade e a regularização da 
atividade econômica. Sabemos que 
não é simples a tarefa herdada pelo 
novo governo e não existe, ainda, 
perspectiva quanto à melhoria do 
ambiente de negócios. 
Nós, da indústria gráfi ca, 
fomos os primeiros a sentir a 
desaceleração da economia e com 
certeza estaremos no fi nal da fi la 
a sentir a retomada. Isto porque 
nossos produtos estão em todas 
as atividades desenvolvidas pelo 
homem e em razão disso fazemos 
parte de uma cadeia de consumo 
extremamente diversifi cada. Temos 
que aceitar a realidade de que em 
qualquer movimento de crise, 
somos diretamente afetados pela 
redução do consumo. Os problemas 
gerados pelo ajuste fi scal nas contas 

do Governo Federal afetaram de 
maneira radical a nossa atividade no 
DF. A redução das compras públicas 
e a insegurança jurídica são os fatores 
principais que abalaram a saúde 
de nossas empresas. Frente a esse 
cenário, ainda estamos convivendo 
com a escassez de crédito e a pressão 
das instituições fi nanceiras quanto às 
garantias exigidas nas suas operações 
com o setor privado. 
Dito isso, temos que retomar 
o nosso posicionamento para, 
juntamente com as instituições 
do setor produtivo nacional, criar 
uma frente de representação que 
possa atuar junto ao novo governo, 
dialogando e apresentando nossas 
propostas para que a economia seja 
retomada e as reformas de base 
sejam realizadas, recompondo assim 
nossa competitividade frente aos 
desafi os do mercado nacional e 
internacional.
O Sindigraf-DF, em suas ações 
neste período, realizou uma grande 

contribuição às nossas empresas, 
desenvolvendo programas de 
melhoria da gestão, aumento da 
produtividade e redução de custos. O 
principal objetivo de nosso trabalho 
tem sido o de capacitar nossas 
empresas no enfretamento da crise e 
serem mais competitivas e efi cientes 
quando da retomada da economia 
que, inexoravelmente, irá ocorrer no 
futuro que esperamos seja próximo.
Vamos continuar na nossa estratégia 
de fortalecer a nossa representação, 
ampliando nosso quadro associativo, 
buscando parcerias no sentido de 
oferecer cada vez mais benefícios às 
nossas empresas associadas e manter 
a liderança de nosso setor.
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aparas

Em parceria com a CNI e o Sebrae, a Fibra apresentou 
o projeto de Consultoria em Gestão da Inovação para 
industrias do DF. O objetivo é desenvolver práticas 
gerenciais que tornem a inovação uma competência 
sistêmica nas MPEs de Brasília, percebidas pelo 
aumento da maturidade da gestão da inovação, 
com consequente aumento da produtividade e da 
competitividade dessas empresas. O projeto busca, em 
14 meses de atuação direta na empresa, desenvolver 
aprendizados que transformem a inovação em 
estratégias que gerem resultados mensuráveis e 
satisfatórios para a organização.  
No cronograma de atuação do projeto, consta ações 
como a aplicação do diagnóstico, entrega de análise dos 
dados do diagnóstico, workshop para elaboração de 
plano de ação, escolha das ações que serão executadas, 
reuniões de monitoramento e aplicação de pesquisa de 

Gráfi cas em busca de inovação

As principais mudanças introduzidas pela Reforma 
Eleitoral de 2015 (pela Lei 13.165/2015) no que diz 
respeito à produção de material gráfi co para campanhas 
eleitorais foram o tema do encontro entre representantes 
do setor e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na sede 
do Sindicato das Indústrias Gráfi cas do DF (Sindigraf-
DF), na Assembleia do dia 5 de setembro. 
O ouvidor-geral do TSE, juiz Jurandi Pinheiro, o 
assessor-chefe de Prestação de Contas Eleitorais e 
Exames Partidários (Asepa), Eron Pessoa, e o secretário 
da Corregedoria-Geral Eleitoral, Sérgio Cardoso, 
esclareceram dúvidas dos associados da entidade sobre a 
matéria.
A nova lei estabelece que não é preciso ter licença 
municipal e autorização da Justiça Eleitoral para veicular 
propaganda eleitoral por meio de folhetos, adesivos, 
volantes e outros impressos, mas o material deve ser 
editado sob a responsabilidade do partido, da coligação 
ou do candidato. 
A responsabilidade das gráfi cas sobre o conteúdo 
do material produzido e sobre o valor gasto pelos 
candidatos para a produção do material foi justamente 
um dos principais temas debatidos no encontro. 
Eron Pessoa esclareceu que a responsabilidade é dos 
candidatos, mas afi rmou que é importante que as gráfi cas 
guardem os documentos que atestem a prestação dos 
serviços contratados.
De acordo com a  nova lei, todo material impresso 

TSE debate no Sindigraf-DF novas 
regras para produção de material 
gráfi co em campanha eleitoral

de campanha terá que trazer o CNPJ ou o CPF do 
responsável pela confecção, bem como de quem o 
contratou, e a respectiva tiragem. 
O candidato que descumprir essa regra responderá pelo 
uso de propaganda vedada e, se for o caso, por abuso de 
poder. Ainda que feito na véspera da eleição, o derrame 
(ou a sua concordância) de material de propaganda no 
local de votação ou em áreas próximas caracterizará 
propaganda irregular.
Também foram debatidos temas como a data limite 
para a emissão de nota fi scal por parte das gráfi cas, 
subcontratação de outras prestadoras de serviço, 
padronização dos materiais que vierem a ser produzidos, 
limite de gastos de campanha para prefeito e vereador, 
entre outros. 
Ao fi nal do encontro, o presidente do Sindigraf-
DF, Pedro Henrique Verano, agradeceu a presença 
dos representantes do TSE, afi rmando que os 
esclarecimentos foram de grande valia para os associados.
Ressaltou ainda a importância dos esclarecimentos para 
as empresas do DF que normalmente produzem material 
de campanha para os municípios do entorno e outras 
localidades, além de destacar a ética como fi o condutor 
dos trabalhos.

satisfação e efetividade das soluções disponibilizadas 
para a empresa.
Duas empresas do setor gráfi co assinaram contrato 
para participar do Programa, GH Comunicação Gráfi ca 
e a Athalaia Digital, e estarão desenvolvendo os seus 
projetos até janeiro de 2018 com o suporte técnico 
oferecido pelo convênio.
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Em encontro com Temer, 
presidente da Fibra destaca 
principais demandas do setor

Realizada no dia 18 de julho, a cerimônia de posse do 
Conselho Administrativo, Conselho fi scal e da Diretoria 
Executiva do Sicoob Empresarial. A eleição ocorreu 
em 12 de março e a vencedora foi a “Chapa 1 – 13 anos 
distribuindo resultados”.
A Diretoria Executiva, a partir de agora, fi cará a cargo 
de José Carlos Moreira De Luca.
Criado em 2003, o Sicoob oferece serviços, como conta 
corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, 
consórcio e seguros aos seus 2,6 mil cooperados.
Deixando o cargo de diretor-presidente e assumindo 
como conselheiro administrativo, o empresário 
gráfi co Antônio Eustáquio destacou o trabalho que 
foi desenvolvido desde a criação do Sicoob. “Em um 
momento em que o cooperativismo não tinha muita 

Diretoria Executiva do Sicoob toma 
posse para gestão 2016/2019

credibilidade, nós criamos a primeira cooperativa 
de crédito para empresários no Brasil. No começo 
foi difícil, mas, dia a dia, nós fomos melhorando e 
nos aprimorando. O resultado disso é que a nossa 
cooperativa deu muito certo e, desde então, vem 
ajudando muitos empresários”, afi rma.

Representantes do setor produtivo foram recebidos 
no dia 13 de agosto pelo presidente Michel Temer. 
O encontro foi realizado no Palácio do Planalto 
e contou com a participação dos presidentes da 
CNI (Robson Braga de Andrade), da Fibra (Jamal 
Jorge Bittar), das Federações da indústria de Goiás, 
de Mato Grosso do Sul e do Espírito Santo, e de 
sindicatos patronais da indústria do DF, dentre eles, 
Pedro Henrique Verano, do Sindigraf-DF.
Na ocasião, Jamal Bittar entregou a Temer um ofício 
no qual constavam alguns dos principais problemas 
estruturais que têm limitado o desenvolvimento 
econômico de capital federal e afetado negativamente 
o ambiente de negócios da indústria local.
Segundo Bittar, “o texto faz referência à 
desaceleração da atividade industrial brasiliense e 
ao aumento do desequilíbrio social, que gera efeitos 
contraproducentes sobre o nível de emprego e de 
renda”.
Além disso, a Federação também ressaltou a 
necessidade de ampliar e simplifi car o acesso as 
linhas de créditos e fi nanciamentos, e a importância 
de apoiar a implantação do Parque Tecnológico do 
DF e do Anel Viário. Em âmbito nacional, um dos 
temas que ganhou maior destaque foi o Programa de 
Parceria e Investimentos, criado pela MP 727/2016, 

que tem como objetivo estreitar a parceria entre 
o governo federal e o setor privado na execução 
de obras na área de infraestrutura. Para a CNI, o 
aumento da participação privada no aporte de capital 
e na gestão de empreendimento é imprescindível 
para que o país reverta o défi cit histórico em 
áreas como transporte e logística e saneamento 
básico.“Nós discutimos temas que são relevantes 
para o desenvolvimento das empresas, como 
infraestrutura e investimentos em alguns projetos 
específi cos. Mas, também tratamos sobre questões 
que afl igem empresários atualmente, como linhas de 
fi nanciamento do BNDES e, principalmente, capital 
de giro”, destacou Robson, ao fi m do encontro.
O presidente do Sindigraf-DF, Pedro Henrique 
Verano, ressaltou a importância do espaço 
aberto para o diálogo com o setor produtivo e 
a predisposição do governo Temer de acatar as 
reivindicações apresentadas.  
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U
ma das mais comuns e 
mais antigas formas de 
comunicação, a mídia impressa 
abrange particularmente 

materiais impressos em gráficas, 
sejam eles publicitários ou 
jornalísticos. Também conhecida 
como mídia off-line, o meio 
impresso atua em veículos de 
comunicação como jornais, revistas, 
informativos, ou em peças avulsas 
como flyers, folders, mala-direta e 
outdoors. 
Apesar da nova era em que vivemos, 
materiais impressos dificilmente 
deixarão de existir, como pudemos 

observar recentemente durante a 
Drupa 2016, na Alemanha. 
A internet, isso é fato, além de 
diversas outras vantagens, reduziu 
os custos de divulgação. Mas para 
atingir um público mais abrangente e 
com hábitos de consumo diferentes, 
o material impresso é fundamental. 
Isso porque, apesar de vivermos na 
era digital, muitos ainda preferem o 
material impresso. 
Assim, para um empresa, ou 
anunciante, conseguir atingir o maior 
contingente possível de públicos e 
mercados, a conclusão óbvia gira em 
torno do entendimento que é preciso 
adequar o conteúdo para as duas 
plataformas: online e off-line.

Outro item que faz dos impressos 
uma importante ferramenta de 
comunicação é a veracidade e a 
credibilidade das informações. 
No mundo digital, é praticamente 
impossível regularizar o conteúdo. 
Qualquer pessoa pode postar 
qualquer informação, sem analisar 
a precisão do conteúdo. Além 
disso, uma informação armazenada 
eletronicamente pode ser modificada 
de uma maneira muito fácil. 
Já o impresso é palpável, com 
maior visibilidade e facilidade na 
memorização do conteúdo.
                    Na mídia impressa,    
                    necessariamente,
                    temos que atrair o leitor
                  ou público-alvo por uma 
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informação transmitida de maneira 
clara, pertinente e envolvente. A 
ilustração da peça, o slogan e a 
chamada para o assunto específi co 
tem que trabalhar em conjunto 
constante para que o texto da mídia 
impressa passe toda a informação 
que o anúncio precisa para atingir 
seu objetivo.
Em geral, classifi camos o 
veículo mídia impressa por meios 
distintos de divulgação, tais 
como: criação de folder, criação de 
fl yers, criação de catálogos, design 
de embalagens, criação de 
papelaria, criação de anúncio para 
jornal, criação de anúncio para 
revista, criação de mala direta, entre 
outros. Para que possamos aproveitar 
as vantagens de cada um, é preciso 
conhecer bem suas características e 
saber selecionar os que se adaptam 
à natureza principal da mensagem 
e fazem uma boa cobertura do 
público-alvo. 
A maior prova da efetividade da 
mídia impressa é que ela continua 
tendo importante representação no 
cenário publicitário, e está presente 
nas principais campanhas das 
principais marcas e empresas do 
mundo todo.
Não existe dúvida que a internet 
encurtou os caminhos e reduziu 
o tamanho do planeta. Com ela, a 
Terra passou a ser plana, um imenso 
tabuleiro. Com a grande rede, por 
exemplo, surgiram as mídias sociais, 
que aumentaram a interatividade e a 
convivência entre pessoas de todos 
os cantos do mundo, tornando-se 
também um grande instrumento de 
mobilização.
Isso porque, a informação, agora, 
está disponível e acessível para 
todos. Essa abertura, no entanto, não 
discrimina fontes e o anonimato gera 
descrédito e incertezas quanto ao seu 
conteúdo.
No caminho inverso, os veículos de 
mídia impressa não sofrem com esse 
estigma e a credibilidade está atrelada 
ao fato de ter o produto concreto, 
palpável nas mãos. Essa tendência 
se refl ete diretamente nas verbas de 

publicidade destinadas ao segmento 
impresso.
Presidente fundador e presidente da 
WPP, maior empresa de publicidade 
do mundo, e que movimenta 
robustos orçamentos no segmento, 
Martin Sorrell disse recentemente 
que as agências de publicidade e seus 
clientes devem repensar a estratégia 
de deslocar aportes da mídia 
impressa para os canais on-line. Para 
ele, os veículos tradicionais de mídia 
são mais efi cazes do que as pessoas 
vêm pensando.
É muito importante que um dos 
maiores nomes da propaganda 
mundial faça esse reconhecimento da 
força da mídia impressa. Pesquisas 
recentes mostram que a mídia 
tradicional pode ser mais engajadora 
e que os leitores tendem a registrar 
melhor a informação veiculada em 
impressos do que a partir da leitura 
de conteúdo online.
Outra pesquisa, coordenada por uma 
das mais conceituadas consultorias 
do mundo, a PwC, revela 
signifi cativos resultados no cenário 
global e nacional em uma projeção 
para daqui a quatro anos. O estudo, 
feita com a participação de 54 países, 
indica uma evolução substancial nos 
gastos com publicidade em jornais. 
O mercado brasileiro, por sua 
vez, participará deste crescimento 
passando de 42 para 69 bilhões 
de dólares, representando um 
crescimento médio de 10,2% ao ano.

Ainda que a circulação média de 
jornais em 2014 no Brasil tenha 
registrado 8,9 milhões unidades 
por dia, os gastos de anunciantes 
e consumidores apresentará uma 
expressiva mudança no país até 2019, 
segundo o levantamento da PwC.
Os números apontam para um 
desenvolvimento signifi cativo do 
mercado gráfi co brasileiro, apesar 
dos entraves conjunturais que 
acabam emperrando e, por muitas 
vezes, inviabilizando o maior 
fi lão mundial da mídia impressa, 
que é a mala-direta, limitada aqui 
pelo alto custo de distribuição 
e deadline logístico.
O Distrito Federal também está 
alinhado com essa valorização 
da mídia impressa. A indústria 
gráfi ca do DF promoveu, ao longo 
dos últimos anos, expressivos 
investimento em tecnologia, com 
ampla reforma do parque gráfi co - 
hoje um dos mais modernos do país.
Todo esse esforço é justifi cado 
pela postura arrojada e confi ante 
dos empreendedores locais, que 
estimulam o aumento da demanda 
segmentada com qualidade e 
inovação. Isso é um retrato da 
evolução do nível de exigência do 
cliente consciente com a sociedade, 
meio ambiente e preocupado com 
seus resultados.

Efi cácia - Ao longo das últimas 
décadas, a mala direta ganhou status 
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de mídia efi caz no Brasil. Graças 
aos seus atributos diferenciados de 
comunicação, bem explorados por 
uma geração de profi ssionais com 
forte qualifi cação criativa e técnica. 
Do ponto de vista da estratégia de 
comunicação, a mala direta continua 
a ser uma mídia poderosa para abrir 
o diálogo com os clientes ou para 
estabelecer o primeiro contato de 
venda com os prospects. Outro 
fator que pesa a favor é que a sua 
comunicação tem maior poder 
residual, importantíssimo na visão 
de longo prazo para a construção 
e manutenção da imagem de uma 
marca. 
Ainda assim, o orçamento total de 
uma campanha de e-mail marketing 
é invariavelmente menor do que da 
mala direta. Pode se argumentar, que 
esta visão é limitada. O que interessa 
é a relação custo benefício. Isto é, 
quanto cada R$1,00 investido em 
uma campanha, via e-mail marketing 
ou via mala direta, gera em termos 
de retorno fi nanceiro, seja em 
vendas, seja em retenção de clientes, 
seja em venda cruzada, seja em 
relação ao objetivo de marketing que 
se tiver.
No Brasil, via de regra, não 

se mensura o retorno de uma 
campanha de mala direta com o 
rigor necessário para a sua correta 
avaliação. Especialmente, quando 
a campanha gera leads (forma de 
qualifi cação de um contato) para a 
força de vendas. Acrescente-se, a 
clara difi culdade enfrentada pelas 
empresas em avaliar o seu resultado, 
quando a campanha envolve outras 
mídias. Estas difi culdades ocorrem, 
muitas vezes, pela ausência de 
uma plataforma confi ável de CRM 
(Customer Relationship Management 
ou Gestão de Relacionamento 
com o Cliente). Resultado: há uma 
tendência majoritária de basear a 
decisão em selecionar a mala direta 
ou o e-mail marketing, em função do 
orçamento da campanha. Isto é, pelo 
custo de atingir o target e não pelo 
retorno fi nanceiro proporcionado 
pelo target atingido. 
Lá fora, nos principais fóruns globais 
de comunicação, a mala direta 
continua a ser incentivada como 
ocorre no Festival de Cannes, na 
American Marketing Association 
e por outras instituições. Um bom 
exemplo é o United States Postal 
Service (USPS). O serviço mantém 
um esforço permanente em difundir 

os benefícios e as técnicas da mala 
direta, mesmo em um país onde este 
tipo de mídia atingiu a sua plenitude. 
Na Alemanha, o Deutsche Post, 
líder mundial de serviços postais, se 
destaca por ser um grande facilitador 
do uso da mala direta. E, assim se 
observa em outros países.

Longe do fi m - Durante a forte 
expansão do mercado televiso 
brasileiro no fi nal da década de 60 
e início da década de 70, muitos 
arautos previram o domínio total 
da televisão e o desaparecimento do 
rádio, como mídia. Estas previsões 
apocalípticas se repetiram com a 
explosão da Internet, quando se 
decretou o fi m da mídia impressa. 
Basta analisar os recentes relatórios 
de análise de mídia, como o Projeto 
Inter Meios da conceituada revista 
Meio&Mensagem, para se concluir 
que a participação da mídia impressa 
continua crescendo no bolo 
publicitário nacional.
Assim, a visão de mídia hegemônica 
não tem consistência histórica. Isto 
signifi ca que deverá haver espaço 
para a mala-direta, independente 
da expansão da utilização do e-mail 
marketing. 
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História
A comunicação sempre se fez 
presente em todos os estágios de 
evolução humana. Ainda da Idade da 
Pedra, data a primeira manifestação 
de comunicação do homem: a 
Arte Rupestre – arte em rochas. As 
pinturas nas paredes das cavernas do 
período Paleolítico representam esse 
antigo anseio do ser humano pelo 
ato de comunicar.
Com o crescente desenvolvimento 
do “Homo sapiens”, o número de 
informações aumentou sobremaneira 
e a forma de repasse de tais 
informações, por conseguinte, se 
especializou. A fabricação do papel 
por chineses, no século VI a. C., 
propiciou o fl orescer da cultura. 
Mas somente com a invenção da 
imprensa por Gutenberg, em 1438, 
a propagação da informação ganhou 
um fabuloso impulso.
A partir do século XV, então, os 
novos acontecimentos políticos, 

econômicos ou sociais, do Ocidente, 
passaram a ser registrados em papeis 
que circulavam nas áreas mais 
habitadas de cada país. Surgem, 
pois, as primeiras impressões 
efêmeras da humanidade: as gazetas, 
com informações úteis sobre a 
atualidade; os pasquins, folhetos com 
notícias sobre desgraças alheias e os 
libelos, folhas de caráter opinativo. 
Da combinação destes três tipos de 
impressos resultaria, no século XVII, 
um gênero intitulado jornalismo.
A origem do jornal se deu em 
solos ingleses, franceses, alemães 
e, mais tardiamente, em terreno 
norte-americano. Naturalmente, o 
crescimento do impresso periódico 
ocorreu de forma distinta, em cada 
nação. Contudo, o jornalismo em 
geral sofria rígidos controles do 
governo, o qual impunha leis severas 
para o seu funcionamento. Era a 
censura que começava a travar o 
pleno progresso dos impressos.

O que estará em jogo será o 
tamanho do espaço a ser ocupado 
pela mala-direta, que dependerá 
de outros fatores, como:
- Evolução do mercado para 
assegurar a maturidade técnica na 
seleção das mídias diretas.
- Maior rigor dos gestores de 
marketing na avaliação dos 
resultados das campanhas, 
expandindo a visão para todo o 
pipeline de marketing. Do disparo 
da primeira peça de comunicação, 
da reação do target, da avaliação 
de cada mídia ao resultado fi nal.
- A difusão do uso de 
ferramentas de CRM, contendo 
as funcionalidades cada vez 
mais poderosas do gestor de 
campanhas.
- Uso intenso da automação 
de marketing para simplifi car e 
facilitar o seqüenciamento das 
peças de mala direta e de e-mail 
marketing, especialmente, nas 
ações vinculadas às réguas de 
relacionamento.
- Formatos inovadores 
aumentando a capacidade de 
incitamento do target à leitura e 
ao desejo de conhecer o conteúdo 
da mala direta.
- Novos conteúdos cada vez mais 
integrados à comunicação online 
com elevada pertinência ao perfi l 
do target.
- A melhoria contínua da 
qualidade e da gestão de banco de 
dados, permitindo maior efi cácia 
para a mala direta.
- Maior aprofundamento na 
metodologia e nas técnicas 
de mensuração de resultados, 
nos cursos de formação de 
profi ssionais de marketing e 
comunicação.
- Aperfeiçoamento das 
premiações de marketing direto 
para oferecer maior destaque às 
campanhas de mala direta e às 
integradas ao e-mail marketing.
- O resgate dos Correios, como a 
empresa de excelência da gestão 
pública brasileira e, livre do seu 
uso para fi ns políticos.

14
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O terceira curso do Programa 
+ Produtividade da Indústria 
Gráfi ca do DF foi realizado 
nos dias 25 e 26 de julho, no 

Auditório do Sindigraf-DF.
Conduzido pelo consultor da 
ABTG André Vazelino, o evento 
intitulado “Como Aumentar a 
Produção e Reduzir Custos de 
Processo no Offset” reuniu 30 
pessoas, dentre empresários e 
funcionários da produção das 
gráfi cas do DF. 
A dinâmica foi fundamentada nos 
conceitos de P+L e de Manufatura 
Enxuta; da Teoria sobre o 
surgimento do método do 5S, e de 
como organizar a sua produção com 
ações diretas. 
O curso mostrou ainda como 
criar um fl uxo de trabalho para 
a produção e implementar 
procedimentos de trabalho na 
produção, além de identifi car e 

REDUZINDO 
CUSTOS NO OFSSET

EVENTO

Programa promovido pelo Sindigraf-DF ofecere cursos para 
melhoria da produtividade da indústria gráfica do DF.

eliminar os principais pontos de 
perdas na produção.
O Programa + Produtividade foi 
desenhado em parceira com o 
Sebrae e a ABTG, com a proposta 
de encontrar alternativas para 
melhorar a gestão e otimizar os 
resultados das empresas do DF. 
O próximo curso será nos dias 26 
e 27 de setembro.  Jairo Oliveira, 
consultor da ABTG, encerra 
a programação de 2016 com 
a apresentação sobre “Como 
minimizar perdas e aumentar a 
produtividade na pós-impressão”.
As inscrições podem ser feitas 
na Secretaria do Sindigraf-DF 
(3344.3733) e o investimento para 
associados é de R$ 180, em duas 
parcelas, por pessoa para cada curso. 
Para não associados, o valor é de 
R$ 200. O Sindigraf-DF oferece um 
bônus empresa de 10% de desconto 
para 5 ou mais inscrições.
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EVENTO

SEMANA DA 
COMUNICAÇÃO

Sede da entidade patronal no SIG

E
leito em 1955, o presidente 
Juscelino Kubitschek 
revolucionou o País com 
a construção de Brasília, 

executando assim um antigo projeto 
já previsto em três Constituições 
brasileiras.
Além do desenvolvimento do 
Sudeste, a região Centro-Oeste 
também cresceu e atraiu um grande 
número de migrantes de todas as 
regiões. Atentos às oportunidades 
surgidas com a nova capital, 

empresários gráfi cos desembarcaram 
em Brasília, cerca de 60 anos atrás, 
trazendo na bagagem a primeira 
unidade impressora. De acordo com 
os registros, a Gráfi ca e Tipografi a 
Pioneira foi primeira empresa do 
ramo a se instalar no DF, em 1956.
A cidade se consolidava e se ressentia 
de uma representação classista que 
defendesse os direitos 
do setor, que já ganhava 
corpo, com inúmeras 
empresas em operação.
Em 1971, foi fundado o 
Sindicato das Indústrias 
Gráfi cas do Distrito 
Federal (Sindigraf-DF), 
entidade que, logo em 
seguida, fez parte das 
representações da indústria que 
fundaram a Federação das Indústria 
do DF.
Em 45 anos de atividades, muitas 
ações foram realizadas visando a 

consolidação e o desenvolvimento do 
setor gráfi co. 
Hoje, ele é considerado um dos 
maiores e dos que mais investem em 
tecnologia do país, movimentando 
mais de R$ 610 milhões por ano, 
considerando faturamento e 
investimentos diretos em máquinas e 
equipamentos. O setor engloba cerca 

de 670 empresas gráfi cas 
convencionais e digitais, 
que geram quatorze 
mil empregos diretos e 
indiretos.
Ocupando uma posição 
de destaque no cenário 
nacional, conquistada 
por meio de uma 
renovação tecnológica 

contínua, com a aquisição de 
equipamentos de última geração, o 
parque gráfi co do DF responde por 
cerca de 3% do faturamento do setor, 
em nível nacional.

O Sindigraf-DF e a Abigraf-
DF promovem de 18 a 20 de 
Outubro a segunda edição 
da Semana da Comunicação 

Gráfi ca. O sucesso do ano passado, 
que gerou grande repercussão no 
mercado local, tornou o evento o 
mais importante da indústria gráfi ca 
do Centro-Oeste e um dos maiores 
do país. “O mercado sinalizou de 
forma positiva a nossa iniciativa. 
Com a ação, conseguimos espaços 
importantes na mídia do DF e nos 

tornamos mais visíveis ao mercado 
publicitário”, avalia Pedro Henrique 
Verano, presidente do Sindigraf-DF.
Para este ano, foi preparada uma 
agenda especial em comemoração aos 
45 anos de fundação do Sindigraf-DF. 
A programação da Semana inicia 
com um evento no dia 18, na sede 
do Sindigraf-DF, oportunidade em 
que será ofi cialmente comemorado 
os 45 anos de fundação da entidade, 
que contará com a palestra do CEO 
da Editora Abril, Walter Longo.
O local vai ser palco ainda no dia 19, 
a partir das 19 horas, de palestra a 
ser proferida pelo consultor Thomaz 
Caspary, voltada para a comunidade 
gráfi ca.

Em parceria com a Secretaria de 
Educação do DF, o Sindigraf-DF e 
a Abigraf-DF estarão realizando a 
segunda edição do Concurso Jovem 
Escritor, no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, a partir das 14 
horas, ocasião em que será lançado 
o livro Jovem Escritor – Cultura e 
Mudança Social, e realizada a entrega 
aos 10 estudantes premiados, autores 
das dez melhores redações do 
Simulado do ENEM, selecionados 
pela Secretaria de Educação.
Encerrando a Semana, será realizada 
a décima-sexta edição do Prêmio de 
Excelência Gráfi ca Jorge Salim, no 
espaço Lake View, no dia 20, a partir 
19 horas.
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Patrocínio

D entro da programação da II Semana de 
Comunicação Gráfi ca do DF, o Concurso Jovem 
Escritor tem como proposta ampliar e fomentar 
os índices de leitura e escrita, além de preparar 

os estudantes para a avaliação do ENEM. Neste ano, 
o Concurso contou com a participação de cerca de 40 
mil estudantes do 2º grau da rede pública do DF, das 
escolas particulares e militares, e do Sesi-DF. Os 100 
textos selecionados pela Secretaria de Educação serão 
publicados no Livro Jovem Escritor 2016 – Cultura e 
Mudança Social. As dez melhores redações receberão 
ainda um vale-compra de livros no valor de R$500,00 
(quinhentos reais) cada. 
A programação do evento conterá ainda palestras 
motivacionais, dentre elas a do ator, apresentador e 
humorista Rafael Cortez. 
O Concurso tem como principal objetivo trabalhar as 
competências da Matriz de Referência da Redação do 
ENEM, mais especifi camente os seguintes processos: 
compreender a proposta de redação e a aplicação 
de conceitos das várias áreas de conhecimento para 
desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do 
texto dissertativo-argumentativo; selecionar, relacionar, 
organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e 
argumentos em defesa de um ponto de vista; e elaborar 
proposta de intervenção para o problema abordado, 
respeitando os direitos humanos.

“Intensifi car a parceria com a Secretaria de Educação 
foi muito importante pois estamos conseguindo 
proporcionar à um número de estudantes 
exponencialmente maior que a edição anterior, a 
oportunidade de aprimorarem seu vocabulário, ter sua 
redação publicada e serem premiados,” ressalta Pedro 
Henrique Verano, presidente do Sindigraf/DF.

E
m sua décima-sexta edição, o tradicional Prêmio 
de Excelência Gráfi ca Jorge Salim premiará os 
melhores trabalhos produzidos pela indústria 
gráfi ca do DF em 2015/16. 

Concorrem neste ano 142 trabalhos, produzidos por 16 

empresas, que disputam as 27 categorias da premiação, 
considerada uma das mais importantes do Brasil.
A festa acontecerá no dia 20 e o local escolhido foi o 
Espaço Lake View, no Clube da ASSEB, localizado no 
SCES, Trecho 2.
O Prêmio Jorge Salim foi criado com o objetivo de 
mostrar ao mercado toda a potencialidade das empresas 
gráfi cas do DF na realização de trabalhos de alto nível, 
demonstrando a sua capacidade de competitividade 
com qualquer região do país. “A indústria gráfi ca do 
DF não deixa a desejar a nenhuma outra do país e o já 
reconhecido e tradicional Prêmio Jorge Salim comprova 
isso. A cada ano, os trabalhos concorrentes superam em 
qualidade e inovação”, diz Pedro Henrique Verano.
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TECNOLOGIA
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A INTERNET 
DE ONTEM 
DE HOJE 
DE AMANHÃ

Dos primórdios da ARPANET, 
na década de 1960, à internet 

industrial e os cérebros 
conectados do futuro
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C
omemorado em 17 de maio, o 
Dia Mundial da Sociedade da 
Informação, mais conhecido 
como Dia da Internet, foi 

instituído pela ONU em 2005 como 
forma de promover a refl exão em 
torno da infl uência que as novas 
tecnologias da informação têm na 
sociedade. Neste ano, por exemplo, o 
foco da celebração está no potencial 
que essa área apresenta quando 
associada ao empreendedorismo 
que busca impacto social. A ideia é 
debater o papel-chave que as start-
ups e os hubs de tecnologia podem 
ter no desenvolvimento de soluções 
práticas que ajudem a atingir as 
metas globais de desenvolvimento 
sustentável.
Para vislumbrar todas as 
possibilidades que a internet nos 
reserva ao longo dos próximos anos, 
nada como conhecer sua história, 
marcada pela cooperação entre 
comunidades ao redor do mundo. 
Veja a seguir como ela mudou a 
forma como nos relacionamos e 
o que esperar da próxima era, a 
da internet das coisas.

A internet de ontem
TUDO COMEÇOU EM LABORATÓRIOS DURANTE A GUERRA FRIA (ARTE: RAPHAËL MIRANDA)

História

1962: De acordo com a Internet 
Society (criada em 1992 por dois 
“pais” da internet, Vint Cerf  e Bob 
Kahn), a primeira pessoa a descrever 
um novo tipo de interação social, 
que seria viabilizado por meio de 
uma rede de computadores, foi J.C.R. 
Licklider, em agosto de 1962. 
Ao desenvolver o conceito de 
uma "Galactic Network", ele 
previu um grupo de computadores 
globalmente interconectados. 
Pesquisador do MIT (Massachusetts 
Institute of  Technology/EUA), 
Licklider liderava o programa 
de pesquisa em computação na 
DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency), órgão 
criado em 1958 pelo governo norte-
americano cuja meta era assegurar 
sua superioridade tecnológica em 
relação à União Soviética. 
Isso incluía garantir a segurança da 
comunicação em caso de ataque 
nuclear, e os estudos nessa área 
levaram à criação da ARPANET, 
rede precursora da internet.

1965: Para viabilizá-la, porém, 
alguns passos foram fundamentais. 
Um deles, conseguir que os 
computadores “falassem” entre si. 
Em 1965, Lawrence G. Roberts e 
Thomas Merrill criaram a primeira 
WAN (Wide Area Network) ao 
conectar o computador TX-2, 
em Massachusetts, ao Q-32, na 
Califórnia, por meio de uma linha 
telefônica de baixa velocidade. A 
experiência, embora bem-sucedida, 
mostrou que os circuitos do sistema 
telefônico eram inadequados para 
esse tipo de tarefa. Em 1966, 
Roberts foi para o DARPA, onde 
montou o plano da ARPANET, 
publicado no ano seguinte. Ao 
apresentar seu trabalho numa 
conferência, entrou em contato com 
o conceito de comutação de pacotes 
que vinha sendo desenvolvido no 
Reino Unido, por Donald Davies 
e Roger Scantlebury. Em linhas 
gerais, a comutação de pacotes 
prevê a divisão da informação em 
pequenas unidades (os “pacotes”), 
que são enviados por caminhos (nós) 
distintos e reagrupados no destino 
fi nal. Essa noção se tornou uma das 
bases da internet.

1969: Graças ao trabalho que 
desenvolveu em torno da teoria de 
comutação de pacotes, a UCLA 
(Universidade da Califórnia) foi 
selecionada para ser o primeiro “nó” 
da ARPANET. E, em setembro 
de 1969, a instituição acolheu o 
primeiro “host” (computador com 
a função de armazenar dados, mais 
tarde chamados de roteadores), no 
laboratório de Leonard Kleinrock. 
O segundo “host” foi conectado 
no Stanford Research Institute 
(SRI), também na Califórnia, no 
laboratório de Douglas Engelbart 
(um dos criadores do mouse). No 
dia 29 de outubro de 1969, uma 
mensagem partiu do computador 
da UCLA para o do SRI. Dois 
outros nós foram adicionados na 
Universidade da Califórnia em Santa 
Barbara e na Universidade de Utah. 
No fi m do ano, quatro hosts estavam 
conectados à ARPANET.
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1972: A ARPANET foi exibida 
pela primeira vez ao grande 
público em outubro de 1972, 
numa demonstração liderada por 
Bob Kahn. No mesmo ano, foi 
desenvolvida a aplicação “e-mail”, 
que foi a principal aplicação da 
rede por mais de uma década, 
prenunciando o que queria uma das 
principais atividades na internet: o 
fl uxo de informações entre pessoas.

1976: A Rainha Elizabeth II envia 
seu primeiro e-mail.

1978: Os cerca de 400 usuários 
da ARPANET recebem o que 
fi cou conhecido como o primeiro 
SPAM, convidando-os para uma 
demonstração de um produto.

1979: O usuário Kevin Mackenzie 
utiliza o primeiro emoticon online  
-). No fi m dos anos 1970 e início 
dos 1980, as redes de computador 
começaram a se popularizar. A 
NASA adotou o SPAN, enquanto 
a CSNET atendia a comunidade 
da ciência da computação. A 
disseminação do Sistema operacional 
UNIX, via AT&T, ajudou a 
popularizar a USENET.

1982: Scott Fahlman, cientista da 
computação, adiciona uma coluna ao 
emoticon :-)

1983: Um dos desafi os para a 
globalização da nova tecnologia era 
a concordância quanto à adoção 
de um padrão internacional, afi rma 
o sociólogo Manuel Castells no 
livro “A Galáxia Internet”. O 
dia 1º de janeiro de 1983 foi um 
marco nesse sentido, quando todos 
os computadores conectados a 
ARPANET passaram a utilizar o 
TCP/IP (protocolos de comunicação 
para computadores em rede). A 
conversão simultânea dos “hosts” 
foi planejada por anos e, para alívio 
geral, deu certo. O Domain Name 
System (DNS) estabelece um novo 
sistema de nomenclaturas para os 
websites, bem mais fácil que os 

equipamentos de internet e instalar 
uma rede de computadores no 
evento. Em 1994, o Alternex operava 
o primeiro servidor WWW do país 
fora da comunidade acadêmica.

1991: A internet, como se vê, é 
fruto de uma construção coletiva. 
Ainda assim, coube ao britânico 
Tim Berners-Lee o apelido de “pai 
da internet”. Por quê? Funcionário 
do CERN (Organização Europeia 
para a Investigação Nuclear), ele 
percebeu que era complicado 
compartilhar dados utilizando 
plataformas diferentes e decidiu criar 
um grande banco com hiperlinks. A 
esse sistema, capaz de unir internet 
e hipertexto, deu o nome de World 
Wide Web. Para viabilizar esse 
sistema, Berners-Lee desenvolveu 
o protocolo de transferência de 
hipertexto (HTTP), a linguagem de 
marcação de hipertextos (HTML) 
e o primeiro browser (navegador), 
chamado WorldWideWeb, entre 
outras ferramentas. Em agosto de 
1991, lançou o primeiro website, 
mudando para sempre a forma como 
navegamos pela internet.

numéricos usados anteriormente: 
edu, .gov, .com, .mil, .org, .net.

1987: Foi nesse ano que a FAPESP 
(Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo) e o 
LNCC (Laboratório Nacional 
de Computação Científi ca) se 
conectaram a instituições nos EUA. 
O acesso a redes internacionais 
incentivou outras entidades 
brasileiras a buscar o mesmo e em 
1988 foi a vez de a UFRJ se conectar 
à UCLA. Mas o acesso à internet 
fora da comunidade acadêmica 
só foi possível em 1994, com o 
Alternex. Desenvolvido pelo Ibase 
(Instituto Brasileiro de Análises 
Sociais e Econômicas), começou 
a ser pensado em 1984, quando 
o instituto passou a integrar uma 
rede internacional de comunicação 
via e-mail (algo inédito no país). 
O órgão lançou o Alternex em 
1989, com o apoio do Pnud 
(Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento), e aproveitou 
a Eco-92 (Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento) para importar 

A internet de hoje
A TECNOLOGIA DE DEFESA ACABOU DENTRO DAS NOSSAS CASAS (ARTE: RAPHAËL MIRANDA)
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1993: Há quem considere o 
navegador Mosaic, lançado em 
1993, um dos responsáveis pelo 
boom da Web na década de 90, 
graças à facilidade de instalação e 
sua interface multimídia. A Mosaic 
Communications Corporation 
acabou dando origem à Netscape 
Communication Corporation, que 
lançou um navegador com seu 
nome. Dois anos depois, o Netscape 
detinha 80% do mercado. O reinado, 
porém, não durou muito.

1993: O número de sites chega a 600; 
a Casa Branca e a ONU lançam suas 
páginas.

1995: A Guerra dos Browsers, ou 
Guerra dos Navegadores, durou 
quatro anos, até 1999. Ao longo 
desse período, a Netscape perdeu a 
liderança absoluta para a Microsoft, 
com seu Internet Explorer. Ao fi m 
da competição, o Internet Explorer 
contava com 90% do mercado. Até 
que seu domínio foi quebrado pelo 
Firefox – descendente do Netscape. 
Hoje, segundo o StatCounter, a 
liderança é do Google Chrome, com 
quase 57% do mercado.

1997: Você provavelmente já estava 
familiarizado com o som da conexão 
via telefone, quase música para os 
ouvidos de quem possuia internet 
em casa. O “dancing baby” vira o 
primeiro meme da internet.

1998: O Google se destacou em 
meio a outros buscadores por sua 
habilidade espantosa de apresentar 
resultados relevantes. Logo após sua 
estreia, já foi eleito o mecanismo de 
pesquisa favorito da “PC Magazine”. 
Segundo o Alexa Internet Inc. 
(serviço que mede quantos usuários 
visitam determinado site), o Google 
lidera o ranking mundial, seguido por 
YouTube e Facebook, nesta ordem. 
No Brasil, o pódio é um pouquinho 
diferente: tem Google em primeiro 
lugar, Facebook em segundo e 
YouTube em terceiro.

2004: Por falar em Facebook, ele 
foi lançado em fevereiro de 2004 
por Mark Zuckerberg. Em apenas 
24h, 1.200 alunos de Harvard já 
tinham aderido à novidade, que 
logo foi estendida para outras 
universidades de Boston e, em pouco 
tempo, chegou a todas dos EUA. 
No ano seguinte, a rede passou a 
aceitar também alunos do ensino 
médio e tornou-se internacional. 
A partir de setembro de 2006, ela 
deixou de ser restrita a estudantes 
para acolher qualquer um que 
quisesse se registrar. Ao lado de 
outras redes sociais, como Twitter e 
YouTube, o Facebook infl uenciou 
profundamente a forma como nos 
informamos, nos relacionamos e nos 
posicionamentos politicamente. Esse 
impacto foi muito apontado, por 
exemplo, na Primavera Árabe - onda 

de revoltas que atingiu o Norte da 
África e o Oriente Médio em 2005. 

2005: O mundo dos vídeos nunca 
mais foi o mesmo depois da chegada 
do YouTube, prenúncio da geração 
vlogger, que realiza sem sair de casa 
o sonho de virar um apresentador de 
sucesso.

2007: Lançado nesse ano, o iPhone 
não foi o primeiro smartphone 
do mercado. O Nokia 9000 
Communicator, por exemplo, é de 
1996 – e, sim, tinha acesso à internet. 
E em 2000, chegava ao mercado o 
Ericsson R380 – primeiro aparelho 
a receber o nome de smartphone. 
Mas a chegada do iPhone  redefi niu 
o universo dos celulares inteligentes. 
Um grande passo foi substituir a 
grande quantidade de botões dos 
modelos anteriores por uma interface 
mais amigável e intuitiva. O segundo 
passo veio no ano seguinte, com 
a segunda versão do iPhone, cujo 
lançamento foi acompanhado da 
chegada da Apple Store, uma loja 
de aplicativos. O conceito fez tanto 
sucesso que, no primeiro fi nal de 
semana, foi vendido um milhão de 
aparelhos.

2010: Uma virada importante 
aconteceu nesse momento: graças 
ao crescimento explosivo dos 
smarphones e tablets, o número de 
dispositivos conectados superou, 
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pela primeira vez, o número de 
pessoas no planeta. Eram 12,5 
bilhões de aparelhos com conexão 
à internet, enquanto a população 
somava 6,8 bilhões de pessoas. E 
esse é o critério adotado pela Cisco 
Internet Business Solutions Group 
para identifi car o momento em 
que entramos na era da “internet 
das coisas”. Mas a tecnologia, 
propriamente dita, já vinha sendo 
desenvolvida há muito tempo. 
Fundado em 1999, o AutoID-Center, 
do MIT, ajudou a popularizar a 
ideia com suas pesquisas sobre 
identifi cação por radiofrequência e 
sensores. O Facebook alcança 400 
milhões de usuários e o Instagram é 
lançado. Strike a pose!

2011: Lançamento do Snapchat (que 
só cai no gosto popular em 2015), 
mexendo com a ideia da memória. 
Como será o resgate afetivo das 
nossas informações, se elas passam a 
não ter nenhum tipo de arquivo, nem 
físico e nem digital?

2013: Enquanto a internet das 
coisas descreve um ambiente 
onde os objetos (como geladeiras) 
contam com um endereço IP, o 
que os capacita a enviar e receber 
informações, a internet industrial 
foca no funcionamento interno das 
máquinas e na análise em tempo 
real dos dados obtidos parar, com 
isso, ter um salto de produtividade. 
A expressão foi cunhada em 2013 
pela GE, que lidera esse processo. 
No ano passado, a empresa lançou 
a Predix Cloud, primeira plataforma 
em nuvem dedicada especialmente a 
softwares para a gestão de processos 
industriais.

2014: O mundo está entrando em 
uma nova era de inovação da internet 
industrial. A sua essência é conectar 
máquinas inteligentes com pessoas 
para usar dados analíticos avançados 
para superar os desafi os mais 
complexos da indústria. A internet 
industrial causará uma revolução de 
produtividade a partir do momento 

que a convergência de informação 
permitirá evitar problemas, eliminar 
perdas e melhorar a performance. 
Sua aplicação passa pela área de 
iluminação, aviação, saúde, esportes, 
oléo e gás, entre outras. A interação 
entre pessoas e máquinas também 
levará à necessidade de novos 
modelos de trabalho e de gestão.

2016: Chegamos a 3,42 bilhões de 
usuários de internet, sendo 2,31 
bilhões deles participantes de alguma 
rede social. Atento ao crescente 
interesse das companhias brasileiras 
sobre a IoT, o BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) decidiu abrir, 
no início deste ano, uma chamada 
pública para a realização de um 
amplo estudo sobre o tema. A 
meta é descobrir que possibilidades 
essa nova tecnologia traz e, dentre 
elas, quais devem ser priorizadas 
no Brasil. Com base nisso, deve 
ser traçado um plano de ação para 
os próximos cinco anos, com as 
metas e ações que precisam ser 
empreendidas.

2019: Os smartphones devem virar 
o dispositivo dominante no acesso 
a rede, seja para consumo de mídia, 
comunicação ou compras online.

2020: Você está a um quarteirão 
de casa e, pelo celular, aciona a 
porta da garagem. Sistemas assim já 
existem em versões experimentais, 
e são a tradução do uso cotidiano 
da internet das coisas. Segundo a 
empresa de tecnologia Cisco, 50 
bilhões de dispositivos estarão 
conectados com a internet até essa 
data. Para dar conta do fl uxo de 
todos esses dados que serão enviados 
por carros, drones, relógios, turbinas, 
motores, lâmpadas, câmeras, robôs 
etc., precisaremos ter uma conexão 
de internet não só mais rápida, como 
também mais segura. Daí a corrida 
mundial que se instalou, envolvendo 
empresas, centros de pesquisa e 
governos, para ver quem desenvolve 
antes a 5G – quinta geração de 
conexão móvel. Até essa data, só 
na Europa, devem ser investidos 
700 milhões de euros em pesquisa e 
desenvolvimento da 5G.

A internet de amanhã
BACK UP DE INFORMAÇÕES CEREBRAIS NA NUVEM (ARTE: RAPHAËL MIRANDA)
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2025: Um relatório da McKinsey 
Global Institute buscou avaliar 
a importância econômica que a 
internet das coisas pode ter no 
futuro. E a conclusão do trabalho, 
divulgado no ano passado, foi a de 
que, mesmo com todo o “hype” 
que ronda o tema, podemos estar 
subestimando seu potencial. 
A consultoria estudou casos 
concretos, abordando desde o uso 
de dispositivos para monitorar a 
saúde das pessoas até o de sensores 
que otimizam a manutenção de 
equipamentos numa fábrica, e 
descobriu que o impacto da IoT 
pode ir de US$ 3,9 trilhões a até US$ 
11 trilhões por ano em 2025. Estima-
se que a área mais benefi ciada seja a 
indústria, seguida pela administração 
das cidades. Numa “smart city”, 
a nova tecnologia pode facilitar 
o fl uxo de veículos, por exemplo, 
fornecer dados valiosos sobre 
segurança pública, proporcionar 
o uso mais racional de energia e 
viabilizar iniciativas que melhorem a 
saúde dos cidadãos.

2100: Sinapses digitais fazem a 
conexão entre os cérebros e as 
máquinas. Poderemos acionar 
objetos ou nos comunicar apenas 
pelo nosso pensamento, ou realizar 
o back up de memórias e outras 
informações cerebrais na nuvem. 
Tudo isso direto de sua casa de 
campo na colônia estabelecida em 
Marte, logo ao lado da casa dos 
Jetsons.

Que a internet, nos dias de hoje, é uma tecnologia essencial para articular 
a comunicação em todo o mundo não é mais novidade para ninguém! 
Mas e quanto a internet das coisas? Você sabe o que é? Se interessou em 
conhecer mais sobre este tema que está dominando o mundo da inovação 
e do desenvolvimento tecnológico? 
Saiba que, assim como você, cerca de 90 pessoas também se 
interessaram pelo assunto e compareceram ao encontro "Indústria, 
Tecnologia e Internet das Coisas", realizado pela Diretoria de Inovação 
e Desenvolvimento Tecnológico da Fibra, por meio do Núcleo de 
Inovação, no dia 29 de junho, no Edifício-sede da entidade.
A capacitação teve como objetivo debater os impactos que as novas 
tecnologias podem causar na rotina das pessoas comuns, nos ambientes 
comerciais e nos produtivos. A programação contou com a mediação 
do presidente da Associação de Startups e Empreendedores Digitais 
(Asteps), Hugo Giallanza, e com a apresentação de duas palestras: 
“Internet das Coisas” e “Principais tecnologias que impactam na 
operação das indústrias”.
O painel “Internet das Coisas” foi ministrado pelo palestrante Daniel 
Guerra. Durante sua fala, ele abordou o conceito e os desafi os tecnológicos 
desta revolução tecnológica, além de discutir sobre suas possíveis 
aplicações na indústria. Já Paulo Foina, responsável pela palestra “Principais 
tecnologias que impactam na operação das indústrias”, tratou de temas 
mais abrangentes, como manufatura avançada, realidade virtual e ampliada 
e a articulação desses elementos com a própria internet das coisas.
Para o superintendente do IEL-DF, Cláudio Tavares, o surgimento de 
novas tecnologias é o resultado natural da expansão do uso da internet. 
“No caso da indústria, a revolução tecnológica tem impacto direto na 
produção, na produtividade e consequentemente na competitividade da 
economia brasileira. É de se notar que novos talentos serão exigidos, 
assim como novas práticas, nas relações de trabalho. Este evento marca a 
atenção que o Sistema Fibra dá ao tema, demonstrando nossa disposição 
de encarar os novos desafi os”, analisa Cláudio.
A jovem Erica Freitas disse que muitos assuntos discutidos durante o 
encontro poderão ser utilizados em sua rotina diária. “Eu achei ótima 
essa iniciativa. Muitas vezes, a empresa não tem condições de pagar 
cursos para todos os funcionários. Dessa forma, com capacitações 
gratuitas, nós conseguimos absorver conhecimentos em diversas áreas e 
repassá-los para nossas equipes, mesmo que o nosso trabalho não seja 
relacionado diretamente à inovação e tecnologia”, afi rma.

Internet das Coisas é tema de debate na Fibra
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Marte, logo ao lado da casa dos 
Jetsons.



24
Refile
24
Refile

O que um designer gráfi co 
precisa saber sobre os 
processos de impressão 
para poder realizar melhor 

seu trabalho, diminuindo as chances 
de erros? Foi para responder a essa 
pergunta que o designer gráfi co 
Mark Gatter compilou seu vasto 
conhecimento na indústria gráfi ca, 
tanto nos EUA quanto na Inglaterra, 
no livro Production for Print.
Considerado uma referência quando 
o assunto é produção e design, o 
livro acaba de ganhar uma tradução 
inédita em português, com o 
título de Produção Gráfi ca para 
Designers. O trabalho de tradução 
foi feito por Alexandre Cleaver, 
com revisão técnica de Thiago 
Cesar Teixeira Justo.
“Frequentemente encontro outros 
designers gráfi cos que possuem uma 
graduação em cursos de três anos 
ou outro tipo de preparação similar, 
ou que têm trabalhado na área há 
anos, mas que, mesmo assim, não 
conhecem as reais necessidades 
do processo de impressão. A 
consequência disso é que, toda 
vez que enviam um trabalho 
para impressão, são tomados por 
grande ansiedade, já que não sabem 
exatamente qual será o resultado”, 
afi rma Gatter no prefácio da edição, 
ao explicar a motivação que teve 
para escrever o livro. 
Por isso, a obra aborda temas como 
tratamento de imagem, ajuste de 
trapping, uso de CMYK x RGB, 
produção de arquivos PDF isentos 
de erro para a gráfi ca, entre outros.
Focado na pré-impressão e 
na forma correta de preparar 
arquivos destinados à impressão 
nos principais softwares gráfi cos 

do mercado, Produção Gráfi ca 
para Designers traz instruções 
detalhadas, que permitem a qualquer 
profi ssional, de todos os níveis de 
experiência na área, mesmo aos 
iniciantes, fazer por conta própria 
o necessário para enviar o trabalho 
para a impressão sem que ele tenha 
de ser refeito. Segundo Thiago 
Justo, alguns dos erros mais comuns 
que a leitura de Produção Gráfi ca 
para Designers permite prevenir 
são:  falta de sangria no documento; 
texto preto nas quatro cores de 
impressão; escolha incorreta do 
perfi l de cor no momento de tratar 
uma imagem para impressão, além 
de falta de trapping e overprint. 
O revisor técnico explica que 
atualmente os processos de 
verifi cação prévia dos arquivos faz 
com que a maioria desses erros 
sejam encontrados antes de serem 
produzidos. Todavia, mesmo nesses 
casos, é preciso corrigir o arquivo, 
o que demanda tempo, um item 
cada vez mais precioso nos dias 
atuais. “O livro ajuda o designer 
gráfi co a dominar os principais itens 
referentes à produção gráfi ca de um 
trabalho impresso em offset. Deste 
modo, o designer pode ter um 
maior controle sobre os trabalhos 
que envia para a gráfi ca e pode 
ganhar muito tempo de produção, 
caso não disponha do serviço de um 
produtor gráfi co”, conclui.
Produção Gráfi ca para Designers
possui 185 ilustrações, 150 em 
cores, e traz ainda uma lista de 
verifi cação que pode ser usada na 
hora de enviar um trabalho para a 
gráfi ca e um glossário que ajuda a 
desvendar os jargões do universo da 
impressão. 

O livro Produção Gráfi ca para 
Designers é uma nova opção para 
professores, estudantes de design 
e publicitários que se interessam 
pelo tema produção gráfi ca. Um 
tema que talvez seja relegado a 
segundo plano dentro dos cursos 
de design e publicidade, mas 
que é fundamental para a prática 
da atividade. Esse, inclusive, 
é um dos maiores motivos da 
reclamação de empresários 
e diretores de arte mais 
experientes quando se referem ao 
conhecimento dos estagiários.
O livro tem uma diagramação 
funcional que cumpre o seu 
papel de forma clara, trazendo 
uma sequência de capítulos e 
subcapítulos com os diversos 
temas ligados à atividade. 
O autor fez uma boa pesquisa 
da histórica das artes gráfi cas, 
além de temas atualizados 
sobre produção. Outra questão 
importante, é que o livro 
diferencia de forma clara as 
questões ligadas ao meio digital e 
ao meio físico, como as cores por 
exemplo. No geral, o livro tem 
boas dicas e uma linguagem clara 
e bem compreensível sobre os 
diversos temas.

Ericson Straub
Editor da abcDesign

PRODUÇÃO GRÁFICA PARA 
DESIGNERS, DE MARK GATTER
obra considerada referência mundial quando o assunto é produção e 
design, é traduzida pela primeira vez no Brasil pelo Ateliê Editorial
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mercado

O
s jornais continuam sendo o 
meio de comunicação mais 
confi ável e, junto com as 
revistas, o meio com maior 

nível de atenção exclusiva. É o que 
revela a Pesquisa Brasileira de Mídia 
2015 (PBM 2015), realizada pelo 
Ibope a pedido da Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência 
da República (Secom).
Esse amplo estudo, com mais de 18 
mil entrevistas, tem como objetivo 
principal compreender como 
os cidadãos do país informam e 
consomem as diversas mídias.
Dentre os entrevistados, 58% 
afi rmaram confi ar muito ou sempre 
no meio jornal, contra 40% que 
confi am pouco ou nunca.
Na pesquisa de 2014, esses 
valores eram de 53% e 45%, 
respectivamente. Ou seja, o nível de 

confi ança no jornal cresceu, apesar 
do avanço das plataformas digitais.
Outro ponto importante: dos leitores 
de jornal, 50% disseram não fazer 
nenhuma outra atividade enquanto o 
consome. 
Em relação à publicidade, 48% 
dos entrevistados que leem jornal 
responderam que confi am sempre ou 
muitas vezes.
A escolaridade e a renda dos 
entrevistados são os fatores que 
mais aumentam a exposição aos 
jornais: 15% dos leitores com ensino 
superior e renda acima de cinco 
salários mínimos (R$ 3.620 ou mais) 
leem jornais todos os dias. Entre os 
leitores com até a 4a série e renda 
menor que um salário mínimo, os 
números são 4% e 3%.
Fonte: Associação Nacional dos 
Jornais (ANJ)

ALCANCE E CONFIABILIDADE
Não só os jornais alcançam muitas 
pessoas como também essas pessoas 
pertencem a diferentes faixas 
etárias, ao passo que diferentes 
seções e suplementos permitem ais 
publicitários mobilizarem pessoas de 
determinados perfi s e origens.

AS PESSOAS LEEM JORNAIS
Para muitos, o jornal é a fonte mais 
confi ável de noticiais e informações, 
as quais são embasadas com opiniões 
e descobertas convincentes. Esse 
nível de confi ança faz os leitores 
gastaram bastante tempo lendo o 
jornal – 40 minutos em média.

LIGAÇÃO EMOCIONAL
A neurociência demonstrou a 
capacidade de anúncios em jornais 
motivarem uma resposta forte. 
Um monitoramento de campanhas 
focadas em determinados segmentos 
reforçou isso: 20% dos estudos 
apresentaram claras provas da 
capacidade dos jornais de gerar uma 
identifi cação emocional maior.

APELO UNIVERSAL
Os jornais sabem que, se quiserem 
ter sucesso em meio à variedade de 
mídias do mundo atual, precisam 
oferecer aos leitores não apenas 
notícias, mas uma enorme variedade 
de conteúdo. Isso signifi ca que, 
independentemente da marca, há 
sempre conteúdos relevantes para 
veicular.

INTEGRAÇÃO
Estudos provam que os jornais são 
ótimos em direcionar os leitores a 
sites dos anunciantes, provando os 
consideráveis efeitos em diferente 
mídias de se usar a publicidade 
online e off-line.

EFICÁCIA
Os jornais dão a qualquer marca 
uma resposta imediata, visto que 
praticamente todo o alcance se 
concretiza no dia em que o anúncio 
é veiculado. E, em comparação com 
outras mídias, os custos de produção 
de jornais são baixos.

PUBLICIDADE EM JORNAIS

“O jornal é a mídia número um 
dos formadores de opinião e 

sinônimo de qualidade”
Flávio Steiner, diretor comercial do 

Grupo RBS e diretor do Comitê Mercado 
Anunciante da ANJ

58% dos entrevistados 
afi rmaram confi ar muito ou 

sempre no meio jornal
Pesquisa Brasileira de Mídia 

(PBM 2015)

JORNAIS LIDERAM EM 
CONFIANÇA DA AUDIÊNCIA

Terceira reportagem 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.
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E
ntão, onde estão as 
oportunidades de negócios? 
Quais aplicações devem ter 
maior crescimento?

Diferentes estudos mostram que é 
boa a previsão de crescimento da 
impressão digital, entre todas as 
categorias de aplicações, liderada por 
livros sob demanda e mala direta. As 
categorias de material promocional 
também mostram bom crescimento, 
porém cada vez mais integradas 
a conceitos de valor agregado, 
como substratos especiais, material 
segmentado e personalização de 
materiais, transformando catálogos 
ou manuais em comunicação de 
marketing direto.
Outra forte tendência que está 
movimentando os negócios e 
permitindo o crescimento nos 
negócios e maior valor agregado 
aos serviços é o uso da web para 
a administração de pedidos e 
pagamentos. A tecnologia web-
to-print está transformando a 
forma como as impressoras estão 
integrando fluxo de trabalho aos seus 
clientes; maior número de pedidos 
de impressão por meio da web.
Ainda mais importante que a decisão 
acerca da tecnologia é a seleção 
e preparação da nova geração de 
talentos e líderes da indústria gráfica.
A hipótese é que a falta de 
investimento em talentos seja 
o maior fator limitante para as 
empresas atualmente. Existem 
diversas razões para isso. A principal 
é que a indústria gráfica está 

criando sucesso
desenvolvimento de negócios para 
gerar valor agregado ao cliente

PARTE 2

competindo com outros setores 
mais atraentes para os jovens e 
que oferecem mais oportunidades 
para o futuro. Por exemplo, o 
jovem profissional do setor gráfico 
encontra mais oportunidades no 
desenho gráfico voltado para a web 
em comparação à área tradicional – 
impressão. Outro aspecto importante 
é a falta de estrutura empresarial 
na indústria gráfica, dominada por 
empresas familiares que, devido 
à sua natureza, em qualquer 
indústria enfrentam o desafio do 
desenvolvimento organizacional.
É isso mesmo! A tecnologia continua 
avançando. Mas onde estão os líderes 
e os talentos em todos os níveis? 

Qual a estratégia da indústria para 
fortalecer sua base para o futuro? 
Quem irá preparar os líderes do 
futuro? Existe algum plano? Ou será 
como encontramos na maioria dos 
casos, feito de maneira informal? 
O segredo do milagre japonês na 
manufatura e mais recentemente 
da China, era um plano industrial 
em todos os setores do país, que 
envolvia essencialmente programas 
de fomento e incentivo para a 
educação e o desenvolvimento de 
talentos.
Felizmente, conheci e fiz amizades 
com jovens, muitos deles filhos dos 
próprios líderes de hoje, e também 
com executivos que vêm liderando 

Randall Swope & Associates, L.L.C. 
Diretor Executivo e Consultor Sênior para Países Emergentes
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a indústria nos últimos 30 ou 40 
anos. É impressionante a paixão 
que esses líderes demonstram 
ao preparar seus filhos para o 
futuro, levando-os a conferências 
internacionais, colocando-os em 
funções para que possam aumentar 
seus conhecimentos, e dando-
lhes apoio para que possam criar 
sua própria visão de futuro. Mas 
tudo isso é feito de maneira muito 
informal. No passado, esta forma 
pode ter sido suficiente, mas agora a 
situação é diferente. Vários deles me 
pediram ajuda para orientá-los sobre 
programas de desenvolvimento 
para seus futuros líderes. Mas como 
formalizar isso e criar programas 
de desenvolvimento em todos os 
níveis, na produção, no operacional, 
comercial e na administração? 
Primeiramente, é importante 
definir o plano de negócios para 
assim poder formalizar a estratégia 
organizacional que servirá de 
suporte ao plano de negócios. O 
perfil dos futuros líderes precisa 
incluir habilidades para criar 
essas estratégias, juntamente 
com consultores especializados 
e entender a importância dessas 
ações antes de tomar decisões sobre 
investimentos.
Programas foram criados voltados 
para a preparação de jovens. 
No entanto, o foco está mais na 
tecnologia e na administração 
baseada em modelos de negócios 
tradicionais. A empresa gráfica 
do futuro exige conhecimentos 
diferentes dos seus líderes e 
funcionários mais importantes. 
O foco no fluxo de trabalho 
com uso de sistemas e softwares 
especializados requer profissionais 
com habilidades especiais. A busca 
por soluções e programas com valor 
agregado precisa de profissionais 
com conhecimentos de comunicação 
e marketing. Será que conhecimento 
sobre impressão é a parte mais 
importante ou sobre o negócio 
do cliente em indústrias verticais, 
especialmente na área comercial?
Estamos chegando a uma solução! 

- As empresas gráficas devem incluir um planejamento organizacional para 
o futuro capaz de dar suporte aos seus planos de negócios e de marketing. 
(Será que as empresas fazem tudo isso?)
Em geral, as empresas não têm seus planos de negócios e de marketing 
bem desenvolvidos, e falta tempo hábil e os conhecimentos necessários 
para tanto. E também não têm o hábito de procurar consultoria 
especializada nesse sentido.

- As associações do setor gráfico devem integrar esforços aos de seus 
membros, criar políticas, ferramentas, programas e incentivos para o 
desenvolvimento de talentos.

- Os prestadores de serviços do setor gráfico devem incluir em 
suas estratégias de desenvolvimento de negócios programas de 
desenvolvimento de talentos, tanto para seus fornecedores quanto para 
seus clientes. Isso deve incluir  não apenas prestadores de serviços 
tradicionais de equipamentos, mas também outros de software e soluções 
integradas.

- As escolas técnicas e instituições acadêmicas devem integrar materiais 
voltados para o futuro do setor gráfico e criar alianças com as empresas 
gráficas, prestadores de serviços e associações no sentido de gerar 
programas orientados à realidade das necessidades do setor.

- Os governos devem estimular e apoiar novos investimentos em educação 
e desenvolvimento, com incentivos e orçamentos, de forma a motivar a 
preparação de talentos futuros.

Concluindo, não resta dúvida 
de que o futuro da indústria 
gráfica na América Latina é 
promissor, e existem motivos para 
continuar investindo na expansão 
e diversificação dos negócios. 
Contudo, sem uma estratégia 
organizacional e o compromisso 
de todos os envolvidos, esse 
esforço não será utilizado com seu 

Há cinco grupos críticos que devem fazer parte de um plano de 
desenvolvimento de talentos.

potencial máximo. É preciso definir 
os conhecimentos fundamentais, 
identificar os futuros talentos 
e investir  no desenvolvimento 
de seus funcionários em novos 
métodos e processos. Esta parece 
ser nossa principal contribuição para 
a indústria e para os sucessores da 
riqueza do negócio, para a qual todos 
nós contribuímos.   
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relações institucionais

E
speramos que o presidente 
em exercício Michel Temer 
adote as soluções consensuais 
defendidas pelos setores 

produtivos, para que o Brasil possa 
iniciar o mais rapidamente possível 
um processo de recuperação. 
É premente a retomada do 
investimento público e privado 
em infraestrutura produtiva, social 
e urbana, incluindo o setor de 
energia, como petróleo, gás e fontes 
alternativas. 
Também é importante destravar o 
setor da construção, sem prejuízo 
das investigações, julgamento 
e aplicação das devidas penas 
aos responsáveis por atos de 
improbidade.
Outra providência urgente é resgatar 
a competitividade da indústria de 
transformação, visando ao aumento 
da produção e das exportações. 
Nesse contexto, são prementes 
políticas de incentivo às 
cadeias produtivas e voltadas à 
reindustrialização do Brasil. 
É necessário trabalhar para equalizar 
o câmbio, pois o dólar muito baixo 
limita as exportações e muito 
alto, encarece muito os insumos 
importados. 

Temos o exemplo da indústria 
gráfi ca, que tem pago elevado 
preço pelo papel importado, devido 
à elevação do dólar, e enfrenta 
reajustes muito elevados também da 
matéria-prima nacional.
Entendemos ser urgente, ainda, 
ampliar o fi nanciamento de capital 
de giro para as empresas, bem como 
adotar políticas de fortalecimento 
do mercado interno para 
incremento dos níveis de consumo, 
emprego, renda e direitos sociais.
Seguem sendo necessárias reformas 
estruturais do regime tributário, da 
previdência e trabalhista. 
Esta, aliás, se tornou prioridade 
absoluta após a reoneração da folha 
de pagamentos em numerosos 
setores, que entrou em vigor este ano. 
É importante lembrar que isso 
signifi ca mudança das regras 
do jogo, evidenciando um dos 
problemas mais graves enfrentados 
pelas empresas: a falta de 
previsibilidade no Brasil, uma 
distorção antiga, remanescente à 
década de 60 do século passado.
Não se consegue planejar em nosso 
país, o que já cria difi culdades 
signifi cativas em tempos de 
prosperidade. 

O QUE ESPERAMOS 
DO NOVO GOVERNO

Por Levi Ceregato, 
Presidente da Abigraf Nacional
 (Associação Brasileira da Indústria Gráfi ca)

O que dizer, então, no contexto de 
crises, nas quais a previsibilidade 
e o planejamento são essenciais 
para a busca de soluções? A 
cultura do improviso instalou-
se corrosivamente no Estado 
brasileiro, somando-se a 
outros vícios que precisam ser 
extirpados, como a improbidade, 
a irresponsabilidade fi scal e o 
fi siologismo. 
É de se esperar que o novo 
presidente ataque tudo isso 
com determinação e coragem.
Ao completar 31 anos em 2016, 
considerando o início de um 
governo civil em março de 1985, 
a bem-vinda reconquista da 
democracia precisa, agora, reverter-
se numa nova dimensão de Estado, 
voltado ao cumprimento efetivo 
de sua missão constitucional, que é 
servir ao povo e não se servir dele.

31
Refile





33
Refile
33
Refile

INDÚSTRIA GLOBAL DE BASE 
FLORESTAL É PARTE DA SOLUÇÃO 
PARA MUDANÇAS CLIMÁTICAS

TWO SIDES

Sobre a Two Sides - É uma iniciativa global 
de empresas da cadeia da comunicação 

impressa incluindo os segmentos de 
silvicultura, celulose, papel, tintas e produtos 

químicos, pré-impressão, impressão, 
fi nalização, edição, reprodução, envelopes 
e postais. O objetivo comum é promover a 
sustentabilidade da impressão e dissipar 

equívocos ambientais comuns, fornecendo 
aos usuários informações verifi cáveis sobre 
por que a impressão e papel são um meio de 
comunicação atraente, prático e sustentável. 

www.twosides.org.brO International Council 
of  Forest and Paper 
Associations (ICFPA) - 
fórum mundial da indústria 

de base fl orestal -, e seus membros 
celebram a assinatura do histórico 
acordo da Organização das Nações 
Unidas (ONU) para mitigar as 
mudanças climáticas.
O acordo estimula os países a 
adotarem políticas que permitam 
limitar o aumento da temperatura 
global a 2 graus Celsius. A indústria 
global de base fl orestal tem um 
papel signifi cativo na implementação 
dessas metas. “A indústria de 
produtos fl orestais tem alcançado 
progressos signifi cativos na redução 
da sua pegada de carbono, estoque 
de carbono e remoção de gases de 
efeito estufa – que ajudam a mitigar 
as mudanças climáticas”, disse a 
presidente do ICFPA e da Indústria 
Brasileira de Árvores (Ibá), Elizabeth 
de Carvalhaes. “Esse acordo é crucial 
para implementar algumas das 
políticas que consideram a biomassa 
como um produto de carbono 
neutro, quando obtida por meio do 
manejo sustentável de fl orestas, e para 
reconhecer todas as contribuições 
positivas das fl orestas e dos produtos 
fl orestais no combate às mudanças 
climáticas”.
A indústria global de produtos 
fl orestais renováveis permanece 
comprometida com a mitigação das 
mudanças climáticas em benefício 
de uma economia verde e para a 
sociedade como um todo. 
Os membros do ICFPA alcançaram 
a importante redução de 5% de suas 
emissões de gases de efeito estufa 
desde o ano base de 2010/2011 e 

de 17% desde 2004/2005 (Relatório 
ICFPA 2015).
O signifi cativo papel da indústria 
Florestal na mitigação das mudanças 
climáticas foi destacado no relatório 
encomendado pelo ICFPA “Análise 
das Contribuições Florestais para 
as INDCs”, do pesquisador Paulo 
Canaveira. 
Ao analisar as contribuições de 
fl orestas nas metas nacionais (INDCs) 
dos países dos membros do ICFPA e 
nos esforços para mitigação global em 
curso até 2020, o relatório conclui que 
muitos países identifi cam as fl orestas 
e o setor de uso de terra como 
relevantes para as políticas e medidas 
adotadas para atingir esses objetivos. 
A redução de emissões por 
desmatamento, e também o manejo 
sustentável de fl orestas, fl orestamento 
e refl orestamento são comumente 
citados como principais práticas 
de mitigação. Em alguns países 
em desenvolvimento essas metas 
ainda constituem as principais 
contribuições.
Outros esforços incluem o apoio 
nacional e regional a políticas e 
programas climáticos, investimento 
em tecnologias com baixa pegada de 
carbono e naquelas que melhorem 
o sequestro de carbono; e o 
desenvolvimento de biotecnologias 
para encontrar formas inovadoras de 
usar fi bra de madeira e que substituam 
o uso de combustíveis fósseis.
O ICFPA atua como um fórum 
global de diálogo, coordenação e 
cooperação. Juntos, os membros do 
ICFPA representam mais de 90% 
da produção global de papel e mais 
da metade da produção global de 
madeira.

Acordo estimula países a adotarem políticas que permitam limitar o 
aumento da temperatura global a 2 graus Celsius

Fonte: SINDIGRAF-SP
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infraestrutura

A Câmara Legislativa do Distrito 
Federal (CLDF) realizou, no 
dia 16 de Junho, uma audiência 
pública que teve como tema 

“A instalação do Parque Tecnológico 
Capital Digital - PTCD”. 
O encontro foi promovido pela 
Comissão de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável, Ciência, 
Tecnologia, Meio Ambiente 
e Turismo da CLDF, por 
requerimento da 
deputada distrital Liliane 
Roriz, e teve como 
objetivo debater com 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DISCUTE A INSTALAÇÃO DE
PARQUE TECNOLÓGICO NO DF

os segmentos interessados sobre a 
utilização da área destinada ao parque, 
bem como sua implementação.
A audiência contou com a 
participação de representantes de 
empresas e sindicatos, além de 

instituições distritais e federais, como 
Secretarias de Estado do DF, a Casa 
Civil e os Ministérios de Relações 
Exteriores e Ciência, Tecnologia e 
Inovação. 
Para Liliane Roriz, a Câmara 
Legislativa cumpriu com êxito o seu 
papel unificador ao reunir diversos 
setores na busca por soluções 
para a implantação do PTCD. 
“Várias cidades já têm seus parques 
tecnológicos e nós estamos ficando 
para trás. Precisamos fazer com que 
o nosso setor volte a ser prestigiado, 
porque temos todas as condições 
para isso. O PTCD tem como meta 
criar 80 mil novos empregos, captar 
investimentos, aumentar a receita 
tributária, as exportações e atrair 

empresas para a cidade. A 
CLDF deve estar inserida 
neste contexto de tomar 
a responsabilidade pelo 
crescimento de Brasília 
e tornar esse projeto 
viável, porque nós 
sabemos que ele é! ”, 
afirmou.
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O projeto do Parque Tecnológico 
Capital Digital foi criado há mais 
de 15 anos, pelo então Governador 
Joaquim Roriz, e tinha como 
principal objetivo promover o 
desenvolvimento econômico do DF 
por meio da instalação de empresas 
e órgãos integrantes da cadeia 
produtiva dos setores de Tecnologia 
da Informação e Telecomunicações. 
Em 2002, a Lei Complementar 
n°679 definiu que o parque seria 
implementado em uma área de 
121,5409 hectares, localizada entre 
a DF-003, o Parque Nacional e a 
Granja do Torto. 
Em 2006, outra Lei Complementar, 
desta vez a n° 734, estabeleceu os 
parâmetros de uso e ocupação do 
solo. “Em 2009, no governo de 
Agnelo Queiroz, a gestão do parque 
saiu, equivocadamente, das mãos da 
Fibra. Queremos ser protagonistas de 
um projeto de sucesso que envolve 
técnica, inteligência e debate amplo 
entre o setor produtivo, os envolvidos 
e a comunidade”, explica o presidente 
da Fibra, Jamal Bittar.
Segundo Jamal, o Parque Tecnológico 
é um grande projeto que se identifica 
com todos os elementos presentes 
na cidade, como o valor agregado 
dos produtos, a alta renda per capita, 
o potencial inovador a grande 
quantidade de doutores – Brasília 
tem o maior número de mestres 
por habitante em relação aos outros 
estados do país. Mas, para dar certo, 
o projeto precisa ser desenvolvido 
dentro de um modelo que inclua, 
necessariamente, a iniciativa privada. 
“A Fibra tem interesse direto no 
parque e devemos auxiliar o governo 
com ideias e cobranças sobre o 

assunto. Nós acreditamos que o 
papel do governo é apoiar e oferecer 
dotações orçamentárias para questões 
básicas, mas a veia inovadora de 
desenvolvimento deve surgir do 
setor privado. Parcerias entre Estado 
e Academia resultam em grandes 
pensadores, mas não em grandes 
executores. Neste sentido, precisamos 
exaurir os debates e começar a agir 
de forma pragmática, com celeridade 
e pessoas bem definidas e envolvidas 
no processo”, defendeu o presidente.
A implementação do PTCD 
permanece sob a coordenação da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, comandada por Marcelo 
Aguiar. Durante a audiência, o 
secretário Marcelo ressaltou que “o 
projeto do Parque tecnológico é uma 
prioridade do governador e estamos 
trabalhando muito para dar celeridade 
a isso. Na área direcionada ao Parque, 
já está sendo construída a sede da 
governança e as obras já estão 40% 
adiantadas. Isso é uma sinalização 
de que estamos empenhados em 
implementar esse projeto dentro do 
modelo de parceria público-privada. 
O governo entende que o Parque só 
vai sair do papel quando for analisado 
como um projeto 100% privado. 
Nós vamos participar criando 
condições estruturais, fomentando 
e incentivando a implementação das 
empresas, mas sempre respeitando 
os limites da legislação existente”, 
ressalta Marcelo.
Uma das principais preocupações 
do Governo de Brasília é garantir a 

segurança jurídica 
para todos os 
envolvidos na 
instalação do Parque. 
Segundo o diretor 

de Prospecção e Formulação de 
Novos Empreendimentos da 
Terracap, Mário Henrique Lima, 
um projeto bem estruturado e 
seguro garantirá que empresas 
tenham interesse em investir e isto 
vai fazer com que o Parque alcance 
dimensões nacionais e, até mesmo, 
internacionais. “O PTCD tem 
foco em desenvolvimento e valor 
agregado e o nosso objetivo é trazer 
patentes e novas tecnologias. A 
Terracap não faz tecnologia, mas sim 
empreendimentos imobiliários e de 
tecnologia. Por isso, desenvolvemos 
uma modelagem de mercado 
de capitais com um Fundo de 
Investimento Imobiliário (FII), no 
qual o Banco de Brasília (BRB) será 
o gestor. A ideia é desenvolver um 
modelo aberto, que traga benefícios 
para todos os envolvidos e que as 
empresas possam se tornar sócias da 
Terracap ”, explica Mário.
Durante a audiência pública foi 
anunciado que, na cerimônia de 
abertura do Congresso Mundial de 
Tecnologia da Informação - WCIT 
2016, que será sediado em Brasília 
no começo de outubro, o Governo 
de Brasília vai lançar o modelo de 
negócios do Parque Tecnológico 
Capital Digital, juntamente com 
todas as bases de atuação. 
Na ocasião, também serão feitas 
rodadas de negócios e apresentadas 
empresas âncoras do projeto a 
fim de atrair potenciais novos 
empreendedores. 
Após o anúncio, a deputada Liliane 
Roriz se comprometeu a buscar 
que a Câmara Legislativa assegure 
a segurança jurídica necessária para 
que as ações relacionadas ao Parque 
Digital possam ser desenvolvidas.
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empreendedorismo
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Fonte: Endeavor Brasil

C
omo crença, as empresas 
nada mais são do que um 
conjunto de CPFs, fazendo 
parte de um CNPJ. E esses 

CPFs precisam, cada vez mais, serem 
protagonistas de suas histórias e 
assim gerarem valor para suas vidas 
e para as empresas que representam, 
trabalham, gerenciam ou possuem. A 
lógica do planejamento estratégico, 
no ambiente corporativo, vem 
passando por muitas evoluções, tanto 
de escopo e profundidade, como 
do tempo de sua previsão, dado 
o cenário extremamente volátil e 
complexo que vivemos atualmente, 
de inovações constantes e rápidas.

Se o planejamento estratégico da sua empresa é importante, o seu 
planejamento pessoal é tão essencial quanto.Você já pensou em ter um 
PEP? Isso mesmo, um Planejamento Estratégico Pessoal? Uma espécie 
de plano de vida que parta de uma autoanálise sincera, que reconheça 
sua essência e esteja alinhada com a sua missão pessoal? Num primeiro 
momento, a ideia pode parecer estranha, mas acredito que a lógica 
usada pelas empresas para avaliarem seus ambientes e forças/fraquezas, 
e assim se estruturarem para o futuro, deva ser usada pelas pessoas 
físicas, ou seja, nós!

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO PESSOAL: 
VOCÊ TEM O SEU?

Mas nem por isso o planejamento 
deve ser abandonado. A única 
coisa que muda é a lógica na sua 
construção e a necessidade de 
revisões mais constantes e os ajustes 
de rumo também. Ou seja, Planejar, 
Realizar, Controlar e Ajustar, ou, em 
outras palavras, PDCA (Plan – Do 
– Check – Adjust). Dessa forma, 
recomendo uma visão estrutural 
dessa ferramenta PEP, criada por 
mim, para ajudar pessoas a realizarem 
seu potencial de vida e sonhos, 
transformando-os em ações e metas, 
com indicadores e com alto 
poder de realização 
e felicidade.

A visão estrutural do processo de 
planejamento passa por estas etapas:

Ter consciência 
de suas forças 

e fraquezas

Planejamento 
anual, com 

revisão 
semestral ou 

trimestral

Análise de 
oportunidades e 

ameaças

Estabelecer a 
visão de longo 
prazo (onde se 
quer chegar)

Metas para:
10, 05 e 01 ano

Ter consciência 
de suas forças 

e fraquezas

Análise de 
oportunidades e 

ameaças
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A ideia de ter uma “moldura” 
(frame) facilita a construção do 
planejamento, que, para cada 
indivíduo, será diferente e pode 
ser fundamental para gerar mais 
clareza sobre a sua visão de 
vida, valores que conduzem os 
seus comportamentos, pessoas 
de referência para networking, 
além de uma análise de Pontos 
Fortes e Fracos, Oportunidades 
e Ameaças, ou seja, uma análise 
SWOT e, obviamente, ao fi nal, 
a concretização de um Plano de 
Ações.

Uma das principais difi culdades 
dos empreendedores é realizar 
uma autoanálise bem sincera de si 
próprio e assim iniciar a jornada do 
PEP – Planejamento Estratégico 
Pessoal. Todos nós somos dotados 
de pontos fortes e fracos e, ao 
decorrer de nossa jornada, na 
medida que vamos nos defrontando 
com as difi culdades e alegrias, esses 
mesmos pontos são acionados de 
duas maneiras:

- Aceitamos e agimos com base 
nesse conhecimento;
- Recusamos e evitamos o 
“confronto” com determinada 
característica.

Obviamente o ponto forte, quando 
conhecido e assimilado, sempre 
trará vantagens competitivas para 
a carreira de qualquer pessoa, 
porém os pontos fracos são mais 
complexos, de maneira geral, de 
serem aceitos ou identifi cados.
Um dos caminhos recomendados 
é desenvolver fortemente o seu 
autoconhecimento, investir tempo e 
esforços no sentido de buscar essa 
essência, seja por meio de leituras, 
cursos, terapia, conversa franca 
com as pessoas com quem convive 
ou conviveu, nos mais diveros 
ambientes (pessoal, profi ssional, 
familiar) ou qualquer outra forma 
que faça sentido ao empreendedor 
e que lhe traga benefícios práticos e 
reais.

A estrutura do PEP é ilustrada desta forma:

A Análise SWOT pode ser visualizada na seguinte Estrutura e deve ser aplicada para 
a sua autoanálise:

Na elaboração do seu plano de ações, 
é importante entender a estrutura 
focada em conquistas de âmbito:
- Pessoal: família, educação, viagens, 
religião, etc;

- Profi ssional: carreira, 
empreendedorismo, etc;
- Financeiro: independência 
fi nanceira, seguro, patrimônio, 
reservas, etc.

Esse tripé Pessoal + Profi ssional 
+ Financeiro tem sido o principal 
fundamento da minha jornada 
de realização e cumprimento de 
minha missão pessoal e também 
profi ssional, na busca pelo equilíbrio 

constante. Sabemos que isso não é 
uma tarefa fácil, mas sim algo que 
deve ser visto como uma jornada de 
acertos e erros e melhoria contínua.
Defi nitivamente, sempre acreditei na 
lógica do planejamento e na busca 
do sentido da realização de meus 
sonhos e metas, e espero poder 
contribuir com o seu start-up do 
PEP – Planejamento Estratégico 
Pessoal. Muito sucesso, realizações e 
felicidades!

Adir Ribeiro
Presidente e fundador da Praxis Business. 
É Administrador de empresas, Pós-
graduado em Marketing com especialização 
em Varejo (FGV-SP)
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II SEMANA DA COMUNICAÇÃO GRÁFICA DO DF

PAPERWORLD

OUTUBRO 2016

JANEIRO 2017

A All in Print China é um dos eventos mais importantes na indústria da impressão em todo o mundo. Organizada pela Messe 
Düsseldorf  (Shanghai), em conjunto com a Associação Tecnologia de Impressão da China e a China Academy of  Printing Technology, 
a 6 ª All in Print China será realizada de 18 a 22 de outubro de 2016 no Shanghai New International Expo Center. 
Com o tema "Descubra o Futuro da Impressão", a exposição que passou a ser realizada a cada dois anos desde 2014 deve atrair mais 
de 100.000 visitantes em uma área de exposição total de 90.000 m2.
Na edição passada, uma comitiva de empresários gráfi cos do DF visitou a feira com o apoio do Sindigraf-DF e do Sebrae-DF.
A All in Print China destaca a importância da inovação, modernização, integração e desenvolvimento para a indústria no contexto 
de aceleração da disseminação de informações e desenvolvimento de impressão verde predominante. Este evento também mostra as 
conquistas e tendências na indústria de impressão, nos últimos anos, bem como o vigor e vitalidade da tecnologia de impressão. 
Atualmente, a indústria gráfi ca é caracterizada pelo rápido desenvolvimento das tecnologias digitais, a fusão da impressão tradicional 
com a digital e a evolução das tecnologias de impressão. 
Na All in Print China deste ano os seis pavilhões serão divididos sob os temas: “Tudo em Impressão”, “Tudo em Digital”, “Tudo em 
Rótulos”, “Tudo em Embalagem”, “Tudo em Criatividade” e “Tudo em E-business”.
Paralelamente, serão realizados mais de 30 fóruns e seminários.
Data: 18 a 22
Local: SNIEC, Shanghai New International Expo Center - Shangai, China
Info: www.allinprint.com/en/

ALL IN PRINT CHINA 2016

OUTUBRO 2016

FEIRAS E EVENTOS

Evento anual promovido pelo Sindigraf-
DF e a Abigraf-DF. Este ano o evento 
comemora os 45 anos de fundação do 
Sindicato. Integrado pelos seguintes 
eventos:
18/10 - Abertura 45 anos.
19/10 - II Concurso Jovem Escritor
           - Palestra Thomaz Caspary
20/10 - 16º Prêmio de Excelência 
             Gráfi ca Jorge Salim 

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 
visitantes profi ssionais de todo o mundo.

FEIRA INTERNACIONAL DE 
PAPELARIA E ARTIGOS PARA 
ESCRITÓRIO

Data: 18 a 20
Local: Brasília / DF
Info: 61.3344.3733 e 
         atendimento@sindigrafdf.org.br

Data: 28 a 31
Local: Centro de Exposições Messe 
Frankfurt - Frankfurt, Alemanha
Info: www.paperworld.messefrankfurt.com
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A Drupa da Embalagem Digital Bienal do Livro de
SP em Agosto

NOTAS

A Drupa tem sido o ponto de 
encontro central para a indústria de 
impressão em todo o mundo. Com 
mais de 250.000 visitantes de 188 
países, que lotaram os 19 pavilhões 
para conhecer as novidades 
apresentadas por 1.837 expositores 
de 54 países. 
A feira continua servindo de 
bússola para orientar os caminhos 
para o futuro de novos produtos, 
sob a ótica da tecnologia de 
pesquisa e desenvolvimento.
No passado, os expositores da 
Drupa mantinham suas novidades 
sob sigilo, gerando grande 
expectativa do público.
Essa fi losofi a, no entanto, mudou, 
com a maioria dos fornecedores 
anunciando suas inovações com 
antecedência. Essa mudança 
pode ter ocorrido, talvez, devido 
à percepção de que apenas uma 
minoria de pessoas ligadas ao 
meio gráfi co tem o tempo livre 
e recursos para testemunhar esse 
espetáculo de 11 dias na Alemanha 
em primeira mão. E aqueles que 
têm a sorte de poder participar da 
Drupa por alguns dias, certamente 
não podem percorrer todos os 19 
pavilhões para conhecer todas as 
novidades do mercado.
Com base nos eventos de pré-
lançamento e releases de imprensa, 
eu já sabia que as embalagens 
digitais teriam um papel de 
destaque na Drupa 2016. Mas foi 
só depois de estar lá que percebi 
como a impressão de jato de 
tinta em embalagens de papelão 

ondulado foi um tema surpreendente 
na Drupa 2016.
Isso se deve a três pontos: a) a 
indústria de embalagens está ainda 
numa fase inicial do ponto de 
vista da aprovação de produção 
digital de impressão a jato de tinta; 
b) a embalagem é um segmento 
da indústria que não pode ser 
deslocado; e c) existem melhores 
margens de lucro para impressoras 
que servem os proprietários e 
comerciantes que entendem o valor 
intrínseco da embalagem de curto 
prazo personalizada.
Todo esse grande destaque dado à 
impressão em papel ondulado pode 
ser atribuído ao “efeito Amazon”, 
onde os hábitos de compra dos 
consumidores mudaram de in-store 
para pedidos on-line e entrega em 
domicílio.
Inicialmente foi anunciado a próxima 
Drupa para 2019. Mas com base no 
feedback dos maiores expositores 
– e a justifi cativa dos altos custos 
para montar os estandes, confi gurar 
o equipamento e estruturar todo o 
staff  de atendimento e vendas, para 
que ela ocorra novamente em apenas 
três anos -, a Drupa manterá um 
ciclo de quatro anos e será realizada 
de 23 de junho a 3 de julho de 2020. 
Mal posso esperar para ver qual será 
a novidade que vai estar em todas as 
manchetes daqui a quatro anos.

Mark Michelson
Editor-chefe da Printing Impressions 
Magazine, uma das mais infl uentes 
publicações do mercado gráfi co.

Realizada agosto, a 24ª Bienal 
Internacional do Livro de São 
Paulo. O evento, que terminou no 
dia 4 de setembro no Pavilhão de 
Exposições do Anhembi, foi palco 
para o encontro das principais 
editoras, livrarias e distribuidoras 
do país. 
Cerca de 480 marcas apresentaram 
seus mais importantes lançamentos 
para aproximadamente 700 mil 
visitantes em um espaço total de 60 
mil m².
Além da grande oferta de livros, 
a Bienal do Livro ainda contou 
com uma programação cultural 
abrangente, mesclando literatura, 
gastronomia, cultura, negócios e 
muita diversão!
O tema da Bienal do Livro de São 
Paulo em 2016 foi “Histórias em 
Todos os Sentidos” e contou com 
a presença da romancista Lucinda 
Riley; as autoras do seguimento 
Young Adults (jovens adultos) 
Ava Dellaira, Jennifer Niven, Amy 
Ewing e Tarryn Fisher; e o autor 
de literatura fantástica Kevin 
Hearne.
Além do Salão de Ideias, da Arena 
Cultural e do Espaço Mauricio de 
Sousa, a Bienal teve, pela quarta 
edição seguida, o espaço chamado 
“Cozinhando com Palavras”, que 
misturou culinária, literatura e 
cultura. A curadoria foi novamente 
do chef  André Boccato.
Luiz Antônio Torelli, presidente da 
Câmara Brasileira do Livro (CBL), 
que organiza o evento, disse que 
“foram várias Bienais dentro da 
Bienal do Livro, e cada visitante 
descubriu a sua.”
Nesta edição, mais de 720 mil 
pessoas visitaram o local em dez 
dias. Entre o público, 120 mil 
foram estudantes de 2 mil 
escolas. Mais de 400 mil pessoas 
visitaram os espaços culturais, que 
receberam 186 autores brasileiros e 
22 internacionais.
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NOTAS

Inscrições para o Fernando Pini começaram em agosto

Abertas as inscrições para Prêmio 
Theobaldo de Nigris
Já está disponível no site da Abigraf  
Nacional (www.abigraf.org.br) o 
Regulamento para XXIII Concurso 
Latino-Americano de Produtos 
Gráfi cos Theobaldo de Nigris. 
Os trabalhos podem ser 
apresentados até o dia 9 de 
setembro e a premiação está 
marcada para o dia 16 de fevereiro 
de 2017, no Convention Center - 
Greater Fort Lauderdale - Broward 
County - Fort Lauderdale - Flórida 
– EUA.
Organizado pela Confederação 
Latino-Americana da Indústria 
Gráfi ca – Conlatingraf, o prêmio 
é coordenado pela Printing 
Association of  Florida – PAF. 
A Associação Brasileira da Indústria 
Gráfi ca – ABIGRAF Nacional 
é a responsável pela promoção e 
coordenação nacional e o trabalhos 
deverão ser entregues no seguinte 
endereço: Rua do Paraíso, 529 - 
Paraíso - São Paulo - SP - CEP 
04103-000 - Brasil.
Para estarem aptos a concorrem, 

os trabalhos devem ter sido 
produzidos entre 01 de agosto de 
2015 e 31 de julho de 2016. E a 
avaliação do júri começa no dia 4 
de outubro.
Os produtos vencedores 
do troféu “Gráfi ca Ouro” 
nesta edição, concorrem 
automaticamente ao Concurso 
Internacional Premier Print 
Awards, organizado pela Printing 
Industries of  America - PIA.
O Concurso foi criado com 
o objetivo de prestigiar a 
qualidade do produto gráfi co 
latino-americano, assim como 
estimular a competitividade 
entre os países do continente, 
elevando seus padrões de 
excelência.
Na edição passada, concorreram 
662 produtos de diferentes países de 
112 indústrias (sendo 286 trabalhos 
de 62 gráfi cas brasileiras). O Brasil 
conquistou 129 prêmios, sendo 
26 Ouro, 20 Prata e 83 menções 
honrosas.

Para eleger os vencedores, nove 
jurados trabalharam durante 50 
horas. Segundo eles, o número de 
produtos inscritos no Prêmio tem 
se mantido estável, mas o nível 
técnico vem melhorando a cada 
premiação. 

produzidos entre 01 de agosto de 
2015 e 31 de julho de 2016. E a 
avaliação do júri começa no dia 4 

Awards, organizado pela Printing 

Começaram no dia 1º de agosto, 
o período para inscrições no 26º 
Prêmio Brasileiro de Excelência 
Gráfi ca Fernando Pini. 
Considerada a principal premiação 
do Brasil, o Fernando Pini foi 
criado em 1991 pela ABIGRAF 
e ABTG e é reconhecido 
internacionalmente pelo nível dos 
trabalhos apresentados. O prêmio 
contempla todos os segmentos da 
indústria gráfi ca brasileira e em 
2015 contou com 1.340 produtos 
inscritos de 187 gráfi cas de 16 
estados, que disputaram 70 troféus, 
distribuídos nas categorias: Jornais, 
Revistas, Embalagens, Livros e 
Cartazes, dentre outros produtos 
impressos. 

Podem concorrer ao Prêmio 
Brasileiro de Excelência Gráfi ca 
Fernando Pini empresas gráfi cas 
brasileiras que inscreverem produtos 
impressos dentro do território 
nacional, a partir de 15.09.2015 até a 
data de encerramento das inscrições 
em 2016, com exceção dos produtos 
participantes de Prêmios Regionais 
os quais obedecerão a condições dos 
regulamentos regionais. 
As inscrições podem ser feitas até 
o dia 16 de setembro, somente pela 
internet, por meio de ferramenta 
especifi ca que estará disponível no 
site da ABTG – www.abtg.org.br
O período de exposição dos 
produtos será de 17 a 24 de outubro 
e a festa de premiação acontece 

no dia 22 de 
novembro.
Além do site 
da ABTG, o 
Regulamento 
está 
disponível em 
fernandopini.
org.br/
regulamento
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regulamento
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A
pós publicar em minha página 
pessoal um artigo com o 
título de “Não necessitamos de 
malabarismos para atender com 

qualidade” recebi de um cliente assíduo 
de diversas gráfi cas um e-mail se 
queixando do atendimento. Dizia ele:
“Sou cliente da indústria gráfi ca 
há mais de 25 anos e com muita 
frequência, preciso contratar serviços 
gráfi cos para produzir materiais 
editoriais, promocionais e PDV. 
O que me deixa negativamente 
impressionado é que nesse período, 
a maior parte dos problemas que tive 
foi de atendimento e de pós-venda, não 
de qualidade ou de prazos. Empresas 
de todos os portes e segmentos, 
na maior parte dos casos, me 
decepcionaram no que se refere a me 
manter informado com confi abilidade 
sobre itens simples tais como as 
etapas de aprovação, pré-impressão, 
entrega etc. Muitas possuem equipes 
de atendimento, mas quase sempre 
muito mal informadas ou pior, 
pouco preocupadas ou desleixadas. 
Considero-me uma pessoa 
organizada. Cumpro os prazos de 
entrega dos arquivos, os de aprovação 
e também não peço para antecipar 
prazos de entrega do material fi nal. 
Mas gostaria que os que me foram 
fornecidos, fossem cumpridos por 
parte da gráfi ca, principalmente 
os intermediários, para que os de 
impressão e acabamento não fossem 
apressados, o que quase sempre 
geram problemas nos produtos 
gráfi cos. Tenho como principal 
fi losofi a de vida gráfi ca, o lema: “... 

A pressa passa, mas a $#@$# fi ca 
impressa...”. Quem geralmente sabe 
(ou descobre rapidamente) em que 
pé está meu trabalho são os donos 
da empresa. Não gosto de recorrer 
a eles já que não é função deles e 
tenho certeza de que têm tarefas 
mais importantes a fazer, mas muitas 
vezes não tenho alternativa. Como 
podem empresas que sei que tem 
equipamentos modernos de pré-
impressão, impressão e acabamento, 
soluções de ERP/CRM/Orçamentos 
integrados, oferecendo orçamentos 
interessantes e prazos condizentes, 
dizendo ter procedimentos e boas 
práticas, certifi cações ISO etc, 
pecarem num item que não demanda 
investimentos em hardware, software 
a não ser em PEOPLEWARE?”
Diz ainda - “Em muitos casos, é 
muito mais irritante ninguém do 
Atendimento da gráfi ca saber onde 
está o seu trabalho. Acho que é 
um tremendo abalo na confi ança 
entre as partes. Muitas vezes tive 
a oportunidade de conversar com 
os proprietários e diretores dessas 
gráfi cas, mas não se preocuparam 
muito com o fato”.
Como pode nos dias de hoje, com 
tudo o que se ouve falar a respeito 
de concorrência, difi culdades de 
mercado, desemprego assustador, 
clientes cada vez mais esclarecidos e 
exigentes, que exista ainda o famoso 
mau atendimento? 
Traçando um paralelo, como você se 
sentiria ao entrar na cozinha de um 
restaurante e ouvir ou perceber que 
os profi ssionais que estão tensos, 

desmotivados, agressivos entre si e que 
demonstram não suportar o ambiente 
do restaurante ou o seu chefe? Teria 
coragem de ingerir o prato produzido 
por eles? Será que para sua gráfi ca não 
poderíamos falar de algo semelhante? 
Os seus profi ssionais, principalmente 
da área de atendimento, sejam 
representantes, vendedores, pessoal de 
pré-cálculo ou mesmo do PCP, os trata 
de maneira calorosa, prestando atenção 
nos detalhes e preocupados com o 
cliente e não com sua performance de 
“sabe-tudo”?
Depois de mais de 28 anos em 
consultoria de gráfi cas, pude estudar e 
frequentar um monte de “cozinhas”. 
Muitas estão perfeitas e, sem 
dúvida, eu me tornaria cliente destas 
empresas. Muitas, porém, são uma 
verdadeira “Torre de Babel” onde 
ninguém entende ninguém, onde não 
se conhece “Boas Práticas de Gestão 
Comercial”. Item este, que tem 
prioridade, neste difícil ano.
Nossos representantes, vendedores e 
mesmo orçamentistas, desconhecem 
tecnicamente as opções que podem 
ser oferecidas aos nossos clientes. 
Precisam ser treinados, em função do 
segmento de mercado que atendem 
e dos produtos e serviços gráfi cos 
que a empresa consegue fazer. 
Normalmente a primeira palavra citada 
é “Preço”, quando na verdade deveria 
ser “Atendimento”, onde a gráfi ca 
deverá suprir o seu cliente com todos 
os serviços, desde o início até inclusive 
as soluções de logística de distribuição 
do material gráfi co. Só então, teremos 
valores agregados e certamente lucro 
para ambos, tanto para a gráfi ca como 
para o cliente. Temos que deixar de 
ser um PESADELO para nossos 
clientes e nos tornar “sedutores” 
evidentemente no bom sentido de 
relacionamento comercial.

CONSULTORIA

O ATENDIMENTO DAS  GRÁFICAS:

UM  PESADELO !                                            
Thomaz Caspary,
Engenheiro de Mídia Impressa e 
diretor da Printconsult Ltda.
www.printconsult.com.br
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