
Ano XXV  - Nº  141
Março * Abril 

2016

REALIDADE AUMENTADA

DRUPA 2016

REALIDADE AUMENTADA
Uma nova visão

DRUPA 2016
Um toque no futuro

 

O SEBRAEtec é a solução criada pelo Sebrae para facilitar o seu acesso a 
serviços de inovação e tecnologia. Com ele você pode receber consultorias e 
capacitações focadas no aumento da produtividade e competitividade do seu 
negócio, sempre com valor reduzido. Você vai conhecer um mundo de 
possibilidades para sua empresa crescer.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA O SEU NEGÓCIO

CONHEÇA AS NOSSAS SOLUÇÕES E SOLICITE O SEU SERVIÇO 
SEBRAETEC PELO TELEFONE 0800 570 0800



2
Refile
2

Refile

A indústria brasiliense contribui de forma decisiva para o desenvolvimento econômico e social 
do DF. E, por meio da atuação do Sistema Fibra (Fibra, Sesi, Senai e IEL), novas iniciativas 
estão sendo colocadas em prática para gerar mais emprego, renda e receita em impostos. 
Exemplo disso foi o lançamento da marca Indústria Brasília – Selo Fibra, como parte do Projeto 
de Promoção da Indústria do Distrito Federal, uma parceria com o Sebrae para valorizar o 
produto feito aqui e transformar o setor industrial em novo ícone da região.
Para mais informações, acesse www.sistemafibra.org.br.
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Pedro Henrique A. Verano 
Presidente do Sindigraf-DF

V
oltamos da Drupa com 
uma ampla visão do que 
nos reserva o futuro da 
impressão. O que vimos e o 

que nos espera é de uma dimensão 
muito grande. A feira nos mostrou 
que apesar da concorrência 
com outras mídias a indústria 
gráfi ca está bastante viva e com 
grandes demandas advindas das 
transformações tecnológicas e 
de postura frente ao mercado. O 
ato de imprimir passou a ser uma 
ferramenta de uma atividade muito 
mais abrangente: oferecer soluções ao 
cliente. 
O desenvolvimento e crescimento 
da impressão digital está gerando 
oportunidades de agregar maior valor 
ao produto gráfi co através de recursos 
inovadores. É uma tecnologia que 
inexoravelmente ocupará uma grande 
parcela do mercado. Para nós, no 
Brasil, estas inovações ainda estão 
além de grande parte de nosso setor. 
O alto custo dos equipamentos 
e insumos, exige um nível de 
demanda de mercado que ainda 
não exploramos. Muitos produtos 
ainda não são hábito de consumo 
do brasileiro o que nos remete a um 
futuro ainda não defi nido de sua 
introdução em nosso meio. Ademais 
qualquer que seja o investimento, tem 
hoje uma exigência muito maior que 
no passado para a sua viabilização. 
Com a retração do mercado, o alto 
custo do fi nanciamento e a ausência 
de perspectiva da retomada do 
crescimento em curto prazo, trará 
com certeza um atraso na evolução 
tecnol gica da ind stria gráfi ca 
brasileira.

A LONGEVIDADE 
DA IMPRESSÃO

 nossa confi ança de que 
superaremos a crise atual é grande e 
estaremos mais bem preparados para 
atuar no mercado com muito mais 
efi ciência, o que colaborará para que 
possamos correr atrás do tempo 
perdido.
O Sindigraf-DF possibilitou que 
dez empresários pudessem visitar 
a Drupa através de uma parceria 
com o Sebrae-DF. Ressalto a 
importância de ações como essa que 
possibilitam aos nossos associados 
ter contato com tudo o que o 
mundo está fazendo na comunicação 
impressa e ainda poder ampliar o 
relacionamento entre o grupo e 
com os fornecedores de produtos 
e serviços do setor. Trazer para o 
nosso meio a experiência que tiveram 
é de suma importância para que o 
nosso parque industrial continue 
atualizado e capacitado a atender 
nossos clientes com os 
recursos 
inovadores 
que a 
tecnologia nos 
proporciona.
Sediamos aqui 
no DF, no dia 
22 de junho,  o 
IV Encontro 
Nacional dos 
Sindicatos da 
nd stria ráfi ca, 

evento que já se 
tornou tradicional 
e de grande 
importância para o 
associativismo de 
nosso segmento. 
Palestras de ótimo 

conteúdo foram apresentadas, 
focadas na atualidade e no 
momento que viemos, direcionando 
nossas ações para o melhor 
enfrentamento das difi culdades 
que ora presenciamos no Brasil. A 
iniciativa, promovida pelo Sindigraf-
SP, contou com a presença da grande 
maioria dos 52 Sindigrafs do país 
onde pudemos também ampliar o 
relacionamento com seus dirigentes 
e executivos, trocando experiências 
que são de amplo valor para a gestão 
de nossa entidade aqui no DF.

7
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Grupo Sindigraf  Drupa 2016
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Eduardo Sousa é eleito presidente da Afeigraf
A Associação dos Agentes de Fornecedores de Equipamentos e Insumos 
para a nd stria ráfi ca feigraf  elegeu na ssembleia eral do dia  de 
abril, a nova diretoria da Associação. O escolhido para presidir a entidade 
foi o gerente de marketing da Agfa Graphics na América Latina, Eduardo 
ousa. O profi ssional estava interinamente na posição desde novembro do 

ano passado e agora assume no biênio 2016/2018. Assumiram ainda como 
diretores Dirceu Fumach (Bobst), Magno Santos (Heidelberg) e Edmilson 
Freitas (Canon).
Eduardo Sousa destacou o intenso trabalho da Associação em prol da 
indústria: "A Afeigraf  vem ao longo dos anos atuando forte para que o 
mercado gráfi co amplie sua relevância dentro da ind stria nacional. Nosso 
objetivo é seguir neste caminho, buscando auxiliar os Associados em suas 
demandas e servindo como um canal de interlocução, sempre pensando no 
benefício de nossa indústria".

O presidente da Abigraf  Nacional, 
Levi Ceregato, participou de uma 
reunião em Brasília, no dia 14 
de junho, com representantes do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Acompanhado do presidente da 
ABTG, Reinaldo Espinosa, e do 
presidente da Regional DF da 
Abigraf, João Batista Alves dos 
Santos, ele apresentou um modelo 
de cartilha para as eleições deste 
ano, que traz dicas preciosas para 
uma campanha eleitoral de sucesso. 
O produto mostra o que vale e o 
que é proibido na corrida pelos 
votos. O encontro buscou o apoio e 
a chancela da Corte.

Abri raf lança em ras lia uia r  co 
para campanhas eleitorais

Antes mesmo, no dia 8 de 
junho, Levi Ceregato integrou 
uma comitiva com mais de 200 
empresários que se encontrou 
presidente interino Michel Temer 
e Ministros no Palácio do Planalto. 
Ceregato disse no evento que 
os empresários do setor estão 
“extremamente otimistas e com 
uma força interior muito grande 
para desenvolver este País”.
De acordo com o presidente 

Fo
to
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da Abigraf  Nacional, a equipe 
econômica do novo governo 
sinaliza confi ança para a iniciativa 
privada. “Buscamos de forma 
efi ciente e precisa a retomada do 
crescimento econômico do País. 
Os pontos que foram levados ao 
Presidente da República e aos 
Ministros foram extremamente 
importantes, e percebemos que eles 
se sensibilizaram com aquilo que 
falamos.”

O presidente da Abigraf  Nacional, O presidente da Abigraf  Nacional, 
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Brasília sediou no dia 22 de junho, o IV Encontro 
Nacional de indicatos da nd stria ráfi ca. O evento 
foi realizado no Hotel Windsor Plaza e contou com 
a presença de cerca de 40 presidentes e executivos de 
Sindicatos e Abigraf ’s de todo o país.
Na abertura, o presidente do Sindigraf-SP, entidade 
promotora do encontro, Fábio Mortara, ressaltou a 
importância do Encontro, em sua quarta edição, para 
o setor e a necessidade de sua manutenção para os 
anos seguintes.
Em seu último ano de gestão, Mortara fez ainda um 
balanço de seu trabalho junto ao Sindigraf-SP.
Na sequência, o presidente da Abigraf  Nacional, 
Levi Ceregato, falou sobre a urgência de reformas 
nas regras trabal istas, fi scais e políticas para que as 
empresas e o país possam retomar o desenvolvimento 
e o ritmo de crescimento.
Em seguida, o presidente do Sindigraf-DF, Pedro 
Henrique Verano, destacou o fato de o evento 
ser realizado novamente do DF e como ele tem 
contribuído para o crescimento da ind stria gráfi ca 
nacional.
Segundo Pedro, as palestras promovidas durante o 
Encontro, com informações e discussões de interesse 
para os sindicatos, além de um momento singular 
para ampliar o relacionamento com os presidentes 
e executivos de Sindigraf ’s e Abigraf ’s de outros 
estados, tem trazido resultados positivos para a gestão 
das ações do Sindigraf-DF.
A pauta do evento teve início com a apresentação do 
advogado Sérgio Junchem, que tratou das “Estratégias 
de Negociações Coletivas de Trabalho em Momentos 
de Crise”. O palestra orientou pontos importantes 
no processo da negociação coletiva, considerando o 
momento atual e as difi culdades para fec amento de 
um acordo ante à crise econômica.
Gerente de Desenvolvimento Associativo da 
CN , Camila Cavalcanti falou sobre os esafi os e 
Oportunidades para a Atuação dos Sindicatos da 
Indústria. Ela relatou as ações desenvolvidas pela 
CNI, no PDA, em suporte às atividades dos sindicatos 
da indústria, focando nas ferramentas disponíveis 
para os Sindigraf ’s para ampliação de seus quadros 
associativos, ampliação de receitas e desenvolvimento 
das empresas associadas.
Os Benefícios do Anexo da NR 12 foi o tema 
principal da palestra do presidente da ABTG, 
Claudio Baroni. Na palestra, Baroni apresentou 
o trabalho técnico realizado pela a entidade na 
elaboração de procedimentos da aplicação da Norma, 

especifi camente para o setor gráfi co, a ser proposto 
ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. O 
trabalho é de suma importância visto que a Norma é 
omissa no que tange sua aplicação no setor.
Intitulada “Uma Visão de Futuro e Negócios para 
a nd stria ráfi ca , o consultor da imbel  
Associates, Randall Swope, mostrou um leque de 
procedimentos de gestão com o objetivo de melhorar 
o resultado das empresas, principalmente no tocante ao 
aumento da produtividade e às novidades e tendências 
do mercado.
A defesa da mudança trabalhista foi um dos focos 
da palestra “Pequenas Dicas para Evitar Grandes 
Condenações”, a cargo do juiz Marlos Melek. Ele 
sugeriu que a reforma da legislação trabalhista seja 
encabeçada na proposição de que o negociado suplante 
o legislado.
Encerradas as atividades, o diretor de Administração e 
Finanças do SEBRAE Nacional, Vinícius Nobre Lage, 
abordou os “Panoramas e Perspectivas para as Micro e 
Pequenas Empresas no Brasil”. Em sua apresentação, 
Vinicíus fez um panorama das micro empresas, 
sublin ando suas necessidades e difi culdades. O relato 
focou os dados do SEBRAE a respeito da indústria 
gráfi ca brasileira, ressaltando ser um segmento, em sua 
maioria, constituída de pequenas empresas.

 sedia I  Encontro acional 
de Sindicatos
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U
ma das principais revoluções 
propostas pela internet no 
mercado mundial está atrelada 
ao desenvolvimento da 

Realidade Aumentada. Mais do que 
uma simples ferramenta, a tecnologia 
incorpora uma nova funcionalidade 
ao impresso, criando nichos de 
mercado e reposicionando a indústria 
gráfi ca mundial. 
De forma simples, para entender 
o funcionamento da Realidade 
Aumentada, podemos dizer que 
ela é uma tecnologia que permite 
a união do mundo virtual e o real. 
Essa possiblidade implica em uma 
interação inimaginável, abrindo uma 
nova dimensão na maneira como 
executamos tarefas normais ou 
mesmo nas ações que delegamos às 
máquinas. 
Resumidamente, a Realidade 
Aumentada teve sua origem em 
algo muito simples: etiquetas. Os 
códigos de barras não estavam mais 
cumprindo com perfeição a tarefa de 
carregar todas as informações que se 
queria obter por meio de sua leitura. 
Por isso, foram criados os códigos 
2D (duas dimensões), que permitiam 
o armazenamento de muito mais 
informação do que os códigos de 
barras. 

E são justamente esses códigos 
bidimensionais os responsáveis pela 
possibilidade de projetar objetos 
virtuais em uma fi lmagem do mundo 
real, melhorando as informações 
exibidas, expandindo as fronteiras 
da interatividade e até possibilitando 
que novas tecnologias sejam 
utilizadas, além de tornarem as atuais 
mais precisas. 
A Realidade Aumentada é utilizada 
combinando um código de duas 
dimensões com um programa 
de computador. Ela pode ser 
considerada como algo abstrato que, 
no geral, está escondido atrás de 
imagens, que podem estar presentes 
em vários tipos de mídias, como as 
impressas ou mesmo em fi lmes. m 
dispositivos móveis, por exemplo, 
a realidade aumentada pode ser 
usada em aplicativos que operam 
em conjunto com uma câmera ou 
mesmo um GPS, que podem servir 
de indicadores de vários locais, como 
restaurantes, lojas e bares.
Para a existência da Realidade 
Aumentada são necessários três 
componentes básicos: um objeto 
real com algum tipo de marca 
de referência, que possibilite a 
interpretação e criação do objeto 
virtual; uma câmera ou dispositivo 

Aproxime seu tablet ou smartphone, leia 
o QR Code acima e conheça, na prática, 
como funciona a Realidade Aumentada.
Repita a operação no QR Code abaixo 
e veja a ação promovida pela National 
Geographic.
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capaz de transmitir a imagem do 
objeto real; e um software capaz de 
interpretar o sinal transmitido pela 
câmera ou dispositivo. 
O processo de formação do objeto 
virtual pode ser dividido da seguinte 
forma:
1. Coloca-se o objeto real em frente à 
câmera, para que ela capte a imagem 
e transmita ao equipamento que fará 
a interpretação.
2. A câmera “enxerga” o objeto e 
manda as imagens, em tempo real, 
para o software que gerará o objeto 
virtual.
3. O software já estará programado 
para retornar determinado objeto 
virtual, dependendo do objeto real 
que for mostrado à câmera.
4. O dispositivo de saída (que pode 
ser uma televisão ou monitor de 

computador) exibe o objeto virtual 
em sobreposição ao real, como se 
ambos fossem uma coisa só.
Em outras palavras, o software de 
Realidade Aumentada é programado 
com imagens, sinais ou ações 
pré definidas e as respostas que 
deverão ser dadas a elas. Quando o 
programa recebe essas informações, 
ele as interpreta e exibe a resposta, 
que pode ser desde uma simples 
forma geométrica até objetos mais 
complexos, como animais que 
reagem a um carinho na barriga.

Diferentes tipos para diferentes 
aplicações

A Realidade Aumentada não está 
restrita a uma única forma de 
realização. Ela não tem limite de 

aplicações. É possível utilizá-la tanto 
com imagens impressas, para geração 
de objetos — interativos ou não —, 
bem como sem qualquer tipo de 
objeto pré definido.
Ela pode ser usada no entretenimento, 
para criação de jogos muito mais 
interativos do que os já existentes; 
melhoria de processos da medicina, 
como cirurgias remotas, nas quais 
o médico pode estar a quilômetros 
de distância do paciente; indústria 
automobilística, facilitando a 
manutenção do carro pelo próprio 
dono, através de manuais de instrução 
interativos; além de milhares de outras 
alternativas que provavelmente ainda 
veremos serem criadas.

Novos Mercados

A mercado publicitário já está 
desenvolvendo campanhas com 
base na utilização da tecnologia de 
Realidade Aumentada. 
Estamos vivendo uma era em que 
tudo o que é feito, principalmente 
online, pode mudar o jeito como 
as marcas vendem seus produtos e 
abordam seus consumidores, por isso 
empresas conectadas têm investido 
na realidade aumentada.
A Disney vem testando 
prioritariamente formas de 
tecnologia multisensorial que unem 
Realidade Aumentada e interação 
táctil, isto é, tem investido em 
aparelhos que ofereçam reação física 
ao usuário a partir de uma interação 
de um produto impresso com o 
mundo digital.
Para o mercado publicitário, a 
experiência da Realidade Aumentada 
se mostra igualmente promissora e 
promete revolucionar as novas ações 
de marketing na mídia impressa, 
como forma de ampliar o retorno ao 
cliente.

Ind stria r fica

As incríveis aplicações possibilitadas 
pela Realidade Aumentada estão 
garantindo um fôlego extra para a 
ind stria gráfica. 
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Imagine poder abrir um livro qualquer 
e assistir à batalha do bandido contra 
o mocinho, em uma história épica. 
Isso, sem precisar de monitor. Apenas 
com a ajuda de óculos especiais que 
criariam as imagens diante dos seus 
olhos, a cada nova página aberta. Ou 
ainda, suponha que você comprou 
o carro dos seus sonhos, mas não 
tem a menor ideia da quantidade de 
recursos que o veículo possui. 
A Realidade Aumentada permite 
que objetos virtuais sejam colocados 
na sua frente e deem as instruções 
para você mexer no complexo 
funcionamento do automóvel, a partir 
de ícones impressos.
Para um país igual ao Brasil, que tem 
mais celulares que habitantes, o uso 
da Realidade Aumentada é altamente 
promissor para a ind stria gráfica. 
Considerando que a utilização dessa 
tecnologia poderá agregar grande 

valor aos impressos, principalmente à 
mídia impressa, na oferta de vincular 
conteúdos digitais através dos 
smartphones.
A RA abre uma nova possibilidade 
para o mercado publicitário, com 
a utilização de canais multimídia. 
Ou seja, a partir de um impresso, 
as campanhas poderão levar o 
consumidor a um amplo ambiente 
digital, onde os recursos sensoriais são 
disponibilizados e explorados, com 
diversos canais de navegação.

m termos práticos, significa ofertar 
ao cliente a possibilidade de ampliar a 
capilaridade de uma campanha.
Apesar dessa tecnologia esta ainda 
distante de nossas empresas, grande 
parte delas micro e pequenas, já 
existem no mercado fornecedor 
brasileiro empresas oferecendo 
serviços terceirizados de RA.
Com informações da Tecmundo.

Conheça algumas aplicações 
futuras para a Realidade 
Aumentada.

- Expansão de telas de computador 
para um ambiente real: janelas 
de programas e ícones se tornam 
dispositivos virtuais num espaço 
real e podem ser operados por 
gestos ou pelo olho. 

- Dispositivos virtuais de 
todos os tipos: substituição das 
telas e monitores tradicionais, 
painéis de controle, e aplicações 
completamente novas (algo 
impossível em um hardware 
“real”), como objetos 3D que 
alteram suas formas e aparências 
de forma interativa baseados na 
tarefa ou necessidade atual do 
usuário.

- Através de mapas impressos, 
a RA cria uma oportunidade de 
uma viagem virtual, em 360º, pelo 
ambiente de uma cidade, com a 
possibilidade de acessar e conhecer 
melhor museus, igrejas e outros 
pontos turísticos.
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O 
Sindigraf-DF realizou nos 
dias 20 e 21 de junho, no 
Auditório, o segundo curso 
do Programa + Produtividade 

da nd stria ráfi ca do . O 
evento contou com a presença de 30 
participantes, dentre proprietários, 
gerentes e colaboradores envolvidos 
no planejamento produtivo e 
estratégico de gráfi cas do .
Intitulado “Controle de processos 
com foco na redução de desperdícios 
e aumento da produtividade”, a 
dinâmica conduzida pelo especialista 
da ABTG, Marcelo Ferreira, serviu 
para disseminar conhecimentos 
técnicos e de gestão entre as 
empresas participantes, com foco na 
efi ciência e no aprimoramento dos 
profi ssionais da ind stria gráfi ca. 
Durante o encontro os gestores 
de produção conheceram métodos 
para reduzir os custos da empresa, 
através da otimização dos fl u os de 
informação e de trabalho, eliminando 
horas improdutivas e desperdícios de 
materiais.
Para Samara Hanna, da GH 
Comunicação ráfi ca, o conte do 
repassado pelo especialista mostra 
um lado que é pouco conhecido 
e posto em prática pela indústria 
gráfi ca.  gente sabe que e iste 
mas pela primeira vez tive acesso a 
esse conhecimento que vai me dar 
condições de repassar, na prática, a 
meus funcionários”, relatou Samara. 
Ela elogiou a iniciativa do Sindigraf  e 
o consultor da ABTG. “O palestrante 
é muito bom e explicou de forma 
clara os conceitos propostos. 
Lamento não ter trazido toda a 
minha equipe.”
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. 

A primeira etapa, que aconteceu 
nos dias 16 e 17 de maio, foi 
muito elogiado pelos participantes. 
Ministrado pela especialista Cristina 
Simões, da ABTG, a dinâmica 
obteve 100% de avaliação positiva 
dos participantes. “Gostei muito. 
Achei que teve muita coisa que 
pode ser aplicada no nosso dia a dia, 
principalmente nesse momento de 
recessão”, relatou Diego de Souza 
Santos, da Athalaia Digital.
Na visão de Cristina Simões, 
consultora da ABTG, “o curso 
abordou técnicas e práticas para o 
desenvolvimento de competências 
visando o aumento da produtividade 
e contou com uma equipe interessada 
e experiente no assunto. Com uma 
participação ativa e engajada, os 
profi ssionais buscaram soluções 
para os desafi os da capacitação de 
seus colaboradores, enriquecendo 
o conteúdo e as abordagens com 
exemplos, situações reais do ambiente 
de trabalho e debates produtivos. O 

trabal o profi ssional que construímos 
nos dois dias de curso só foi possível 
pela qualidade e envolvimento dos 
participantes.” 
Os dois próximos cursos que 
encerram o Programa acontecem 
nos dias 25 e 26 de julho (Como 
Aumentar a Produção e Reduzir 
Custos de Processo na Offset – Com 
André Vazelino/ABTG) e 26 e 27 de 
setembro (Como minimizar perdas e 
aumentar a produtividade na pós-
impressão – Com Jairo Oliveira/
ABTG).
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 
e a possibilidade de adquirir um 
passaporte para os dois eventos, no 
valor de R$ 300, parcelados em 4X.

CAPACITAÇÃO

GRÁFICA

EVENTO

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

MAR_ABR_16.indd   14 01/07/16   11:02



15
Refile
15
Refile

MAR_ABR_16.indd   15 01/07/16   11:02



16
Refile

C
onsiderado o principal selo 
de excelência em design do 
mundo, o iF Design Award 
premia os melhores projetos 

nas áreas de comunicação, produto, 
embalagem, design de serviço, 
arquitetura e design de interiores do 
mundo.
Neste ano, foram selecionados 
.  projetos de um total de .  

inscrições. Desse total, foram 101 
brasileiros, com 38 premiações 
nacionais.
A premiação foi realizada em 
Hamburgo, Alemanha, e contou 
com um júri composto por 58 
profi ssionais renomados de 
diversas nacionalidades, sendo dois 
brasileiros, Bruno Porto e Marco 
Lobo.
Na mesma proporção, a versão 
estudantil é considerada a principal 
premiação de design voltado aos 
futuros profi ssionais da área. 
A edição deste ano contou com mais 
de 16 mil inscritos e 100 premiados. 
Dentre os vencedores, um projeto 
de tipografi a brasileiro gan ou 
destaque: a Juntos. A fonte foi 
desenvolvida por Gabriel Ratzlaff, 
Carla Musa e Emilly Ramos, 
estudantes do 5º semestre de Design 
da Universidade Feevale, em Novo 
Hamburgo (RS), com a colaboração 

BRASILEIROS CONQUISTAM 
IF DESIGN AWARD 2016

de estudantes de 7 e 8 anos da escola 
Otávio Rosa, na mesma cidade. “A 
premissa do trabalho era ‘Impactar 
Vidas’. Escolhemos trabalhar com 
crianças sem saber ao certo qual 
seria o trabalho desenvolvido, e 
após pesquisa, percebemos o quão 
importante é para uma criança 
sair de um grupo social pequeno 
(família) para um maior (escola) 
e despertar nelas o sentimento 
de pertencer à algo maior”, conta 
Gabriel.

 tipografi a foi desenvolvida a partir 
da sobreposição da escrita a mão de 
cada uma das crianças com o intuito 
de enfatizar o design enquanto 
ferramenta de mudança social. Os 
estudantes acreditam que a conquista 
do prêmio contribui com a premissa. 
“Nós estamos imensamente felizes 
com essa premiação. É a prova de 
que o design não acontece apenas 
em países ricos e bem desenvolvidos 
e não está ligado somente às 
ferramentas ou tecnologia. Design 
são projetos de pessoas ajudando 
pessoas, com iniciativas que 
fazem deste um lugar melhor para 
todos”, diz Gabriel. A intenção dos 
estudantes é transformar o projeto 
em uma ferramenta educacional que 
possa alcançar o máximo de crianças 
possíveis.

premiação
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mercado

O 
segmento de comunicação 
visual vem evoluindo 
significativamente em todo 
o mundo. As receitas médias 

do setor mais do que dobraram entre 
2007 e 2015, saltando de 3 milhões 
de euros para mais de 6,25 milhões 
de euros, segundo a Fespa, entidade 
internacional da área.
Um dos principais atrativos é a 
fle ibilidade, dando total liberdade 
aos homens de criação. Bom 
exemplo é a campanha interativa 
criada pela Publicis Brasil para 
Fundação Pró-Sangue, em 2014. 
Visando conscientizar as pessoas que 
doar é dar vida, foram espalhadas 
diversas peças em diferentes pontos 
de São Paulo.
As peças mostravam um braço 
esticado do qual saía um fio 

vermelho (como na doação), 
permitindo a quem passasse 
recarregar a bateria do celular.
O objetivo era chamar a atenção da 
população trazendo algo inovador.
Foi então que a diretora de produção 
da Publicis, Rita Vilarim, procurou a 

rtfli  para a e ecução das peças.
Uma das principais foi o rtflat.
Um produto exclusivo com patente 
requerida, produzido em tamanho 
customizado com material reciclado, 
resistente à água e impresso em 
alta resolução, utilizando selo 
Greenguard Gold (ambientalmente 
amigáveis).
Além do sucesso junto ao cliente 
e da ampla repercussão na mídia, a 
campanha conquistou dois Leões 
de Prata em Cannes na categoria 
Outdoor.

RETORNO SOBRE INVESTIMENTO
Os impresso promocionais 
impulsionam uma resposta rápida e 
mensurável. Essa resposta mostra 
um retorno sobre investimento 
impressionante – e que está 
crescendo. Estudo feito pela europeia 
ELMA mostrou que a indústria de 
folhetos promocionais cresceu 0,5% 
em volume e 1,5% em rendimentos 
em um período de 12 meses.

MEIO PARA O MERCADO DE MASSA
Os impressos promocionais são 
a única mídia de massa realmente 
nacional disponível para publicitários, 
com o alcance satisfatório de 100%.
Apesar dos avanços em outras 
mídias, eles ainda são a única maneira 
de se entregar uma mensagem em 
mãos em milhões de domicílios.

AMBIENTE CORRETO
O fato de que os consumidores 
recebem o material em suas casas 
é crucial. Eles podem pegá-lo e 
responder às mensagens em seu 
tempo, nunca forçados ou coagidos.

SEGMENTAÇÃO 
Usando mar eting geográfico, você 
pode selecionar e escolher qual 
grupo demográfico quer atingir, 
coletando dados vitais no caminho. 
Com esse dados suas campanhas 
podem se tornar cada vez mais 
sofisticadas.

CRIATIVIDADE
Muitas marcas aproveitam-se do 
potencial criativo dos folhetos 
promocionais, e várias delas usam 
inovações como hologramas, papéis 
aromatizados, técnicas 3D e pop-ups 
para chamar a atenção.

DISTRIBUIÇÃO POR AMOSTRAGEM
Levar seu produto diretamente à 
cozinha de seus clientes em potencial 
é uma maneira fantástica de gerar 
reconhecimento da sua marca, além 
de fazer seu cliente testá-la.

FÁCIL INTEGRAÇÃO
Eles funcionam melhor quando 
usados como parte de uma 
campanha integrada, levando as 
pessoas a visitar um site ou ligar para 
um números para mais informações.

Esse é o tema da segunda 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.

IMPRESSOS PROMOCIONAIS

CARREGADORES DE SANGUE

Flexibilidade e diversidade de soluções são 
fortes atributos da comunicação visual

O crescimento das receitas entre 2007 e 
2015 foi de 7% para a impressão digital 
de grande formato. Fonte: Censo Fespa
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EVENTO

DRUPA 2016
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R
ealizada em Dusseldorf, 
Alemanha, a cada quarto anos, 
a Drupa é o maior evento do 
universo gráfi co no mundo, 

com mais de 60 anos de existência. 
A grandiosidade da feira pode 
ser medida pelos impressionantes 
números de visitantes - cerca de 400 
mil, de 130 países -, de expositores 
– 2.000, com representantes dos 
principais grupos do setor no mundo 
-, e da área total de montagem dos 
estandes, 165.000m2.
A principal virtude da Drupa, no 
entanto, está na capacidade de ser o 
farol para a ind stria gráfi ca mundial. 
Mais do que ser reconhecida como 
o palco onde são anunciadas as 
grandes mudanças e tendências 
do mercado, ela se notabilizou por 
antecipar as evoluções tecnológicas, 
ditando os rumos do segmento 
gráfi co.
Ao apresentar para o mundo 
soluções para os seus negócios, 
a Drupa renova, nessa era de 
mudanças e transformações, as 
esperanças daqueles que vivem da 
magia que une papel e tinta.
A feira mostrou os caminhos. 
Estampou com letras grandes que, 
com a impressão funcional em todos 
os tipos de substratos, é possível 
tocar o futuro.
Nesta edição, o evento foi reduzido 
para 11 dias - de 31 de maio a 
10 de junho -, o que em nada 
diminuiu seu brilho e o poder de 
encantar seus visitantes. Que digam 
os representantes da comitiva do 
Sindigraf-DF, integrada por 10 
empresários, que pode acompanhar 
de perto, in loco, toda a capacidade 
de organização dos alemães e 
comprovar que a história da 
nd stria ráfi ca ainda tem muitos 

capítulos a serem escritos, impressos 
e lidos.

A revolução da impressão digital

 comprovação da efi ciência e da 
capacidade de antever os próximos 
passos do mercado pode ser atestada 
pela revolução que a impressão 

digital imp s ao mercado gráfi co. 
Essa tendência foi anunciada na 
Drupa 2012, oportunidade em que 
o guru da ind stria gráfi ca mundial, 
Frank Romano vaticinou que a 
impressão digital, especifi camente a 
inkjet, iria transformar o mercado.

ssa previsão se confi rmou na 
Drupa 2016, onde grande parte da 
feira foi voltada a impressão digital, 
com todas as sua nuances. 
A importância da impressão digital 
hoje, em termos de estratégia de 
mercado, é que ela abre novos 

horizontes possibilitando às 
empresas gráfi cas ofertarem serviços 
e produtos diferenciados, utilizando 
dados variáveis e a possibilidade de 
impressão em praticamente todo e 
qualquer substrato.
O digital já contribui hoje com 
a renovação da mídia impressa, 
tornando-a um poderoso 
instrumento de comunicação 
personalizada, em um mercado que 
movimentou no ano passado 46 
bilhões de dólares.
A Drupa apresentou neste ano 

igantes da ind stria gr fi ca mundial fi rmam arcerias 
com a Landa

O Grupo Landa iniciou as atividades na Drupa 2016 anunciando parcerias 
que demonstram a evolução da empresa e sua tecnologia Nanography. 

 empresa fi rmou parcerias estratégicas com a uad  rap ics, maior 
sistema de impressão publicação nos EUA, e com a Cimpress, líder global 
em personalização em massa e Web-to-print. Além disso, a empresa 
anunciou que vai implantar suas impressoras na Europa e nos EUA 
durante 2017. Landa também anunciou uma impressora rotativa rápida, 
projetada para publicação de mala direta, que começará a ser vendida no 
fi nal de .
"Por mais de 20 anos, a impressão digital tem se destacado como uma 
solução para nichos de mercado. Os anúncios de hoje são um grande 
passo para Landa - e um passo gigante para a indústria de impressão 
digital. Com o tamanho e calibre desses clientes, nossas impressoras 
Nanographic e os volumes de impressão digital que elas vão produzir em 
todo o mundo, podemos verdadeiramente dizer que a impressão digital 
está se tornando a principal tecnologia gráfi ca do momento , diz enn  
Landa, presidente do Grupo Landa.
A empresa anunciou que durante a Drupa 2016 contabilizou mais de 450 
milhões de euros em pedidos. 
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uma ampla variedade de novos 
equipamentos de acabamento que 
ampliam a extensão da impressão 
digital, ampliando a sua participação 
no mercado. Lá, foi possível 
ter contato com equipamentos 
inovadores para a aplicação de verniz 
localizado (com relevo, pigmentado, 
etc), inclusive como suporte para hot-
stamping digital, que agregam alto 
valor ao produto impresso.
A estrela da Drupa foi a apresentação 
feita pessoalmente por Benny Landa 
de sua nova tecnologia de impressão 
digital, a Nanografia, cujo princípio 
baseia-se na utilização de tintas à base 
de água, com nanopigmentos.

Inovações em produtos e mercado

 na dificuldade que surgem as 
oportunidades. Esse conceito o 
brasileiro tem conhecido de perto 
ultimamente. Com o mercado 
gráfico não é diferente.  retração 
imposta pelo crescimento das mídias 
digitais fez com que o setor buscasse 
alternativas viáveis de sobrevivência. 
E a resposta para essa transformação 
tecnológica foi montar uma aliança 
com as mídias complementares. O 
resultado é uma parceria na utilização 
de meios digitais para ampliar o 
mercado de impressão. Em todo 
o mundo, a aplicação dessas novas 
tecnologias tem trazido resultados 
positivos visíveis, abrindo novos 
nichos de mercado, com retorno 
surpreendente aos clientes da mídia 
impressa.
Um desses exemplos é a aliança da 
crossmídia e dos grupos sociais em 
campanhas inovadoras, utilizando 
impressão de dados variáveis, que 
conseguiram milhões de curtidas 
na internet e, consequentemente, 
a interação com o consumidor, 
objetivo maior do anunciante. 
Outra tendência bastante marcante 
presenciada na feira foi utilização do 
QR como ferramenta de integração 
com os meios digitais, impressos 
de segurança e a simplificação dos 
serviços, como visto no controle de 
acesso.
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Na mesma linha, a aplicação da 
Realidade Ampliada em produtos 
impressos, otimizando a capacidade 
de venda e oferecendo aos clientes 
mais informações do produto, é 
a nova aposta do mercado. Com 
infinitas possibilidades a  tende a 
crescer e atingir todos os segmentos 
do mercado.
Outra linha de atuação que está 
revolucionando o mercado é a 
impressão 3D. Na Drupa 2016 
foi possível ter uma ideia da vasta 
dimensão para a utilização desta 
nova tecnologia. Capaz de imprimir 
em uma enorme gama de materiais, 
como plástico, vidro e metal, a 
tecnologia 3D impressiona pela 
precisão e aplicabilidade. A utilização 
dessa tecnologia na indústria e na 
medicina, com a confecção inclusive 
de próteses, já é uma realidade.

A impressão no futuro

A Drupa 2016 apresentou 
tecnologias que estarão 
revolucionando o setor nos 
próximos anos tanto no que 
tange à pré-impressão quanto ao 
desenvolvimento de processos 
inovadores que apontam para o 
futuro. 
Além da evolução e da aplicabilidade 
da Realidade Ampliada e da 
impressão 3D, outra novidade atraiu 
bastante a atenção dos visitantes. 
Com uma infinidade de aplicações, 
a impressão funcional surgiu para 
estabelecer um novo conceito no 
mercado, atribuindo um novo valor 
ao produto impresso.
Na prática, ela soma mais 
características ao impresso, aliando 
componentes eletrônicos com 
circuitos impressos em tinta metálica, 
sensores de toque, alto-falantes 
bluetooth, e muitas outras novidades.
Essas evoluções trarão novas opções 
para o mercado de comunicação 
aproximando mais o impresso com 
o cliente.
Isso demonstra claramente o novo 
direcionamento da ind stria gráfica 
que precisa ampliar sua área de 
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atuação pensando fora da “caixa”, 
deixando de ser unicamente uma 
atividade de reprodução para 
explorar o poder inovador da 
impressão e as múltiplas possiblidade 
de aplicações dos produtos 
impressos.

A longevidade da impressão

O que se notou na feira foi o grande 
entusiasmo dos visitantes frente às 
novas tecnologias e processos, bem 
como a evolução dos equipamentos, 
o que visivelmente atesta o longo 
caminho ainda a ser percorrido pela 
ind stria gráfica. 
Contrariando prognósticos 
pessimistas de anos atrás, a Drupa 
2016 mostrou os novos caminhos 
e as inovadoras possibilidades para 
o desenvolvimento do setor. O 
grande resultado comercial da feira, 
declarado pelos expositores, é prova 
definitiva de que o setor continua 
investindo e ampliando o seu 
mercado.
“Pelo que vimos na Drupa, a 
impressão offset continuará por 
um bom tempo sendo viável. Os 
equipamentos estão reduzindo 
o tempo de acerto, velocidade 
e secagem de tinta, para ter um 
produto mais rápido, competindo 
com o digital que, com certeza, é 
a tecnologia do futuro. Esse é o 
momento de investir, de buscar 
novas alternativas para atrair um 
novo mercado”, diz Pedro Henrique 
Verano, presidente do Sindigraf-DF.

Missão Sindigraf-DF

Com o apoio do Sebrae-DF, o 
Sindigraf-DF organizou uma missão 
composta de 10 empresários para 
visita à Drupa 2016. 
O grupo, que embarcou para a 

leman a no dia  de maio e 
retornou no dia 5 de junho, teve a 
oportunidade de percorrer os  
pavilhões da feira, onde foi possível 
conhecer as inúmeras novidades e as 
inovações do setor para os próximos 
quatro anos.
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“A Drupa foi um divisor de águas”. 
Com essa afirmação, o empresário 

ntonio dolfo, da ráfica rtecor, 
em Planaltina, resumiu o novo 
posicionamento da ind stria gráfica 
que viu na feira. “Uma digitalização 
global, em todas as formas, no 
mundo da impressão, onde é 
possível imprimir tudo, em todos os 
substratos, não só no papel”.
Segundo ele, essa mudança está 
atrelada à redução dos processos, 
que diminuíram os custos, e que 
tornaram a impressão digital mais 
viável. “A otimização é assustadora. 
Os fornecedores estão produzindo 
máquinas grandes e pequenas com 
a mesma qualidade. Não tem mais 
tanta diferença entre uma jato de 
tinta de casa ou de um escritório, 
por exemplo, e uma índigo. É a 
revolução da ind stria gráfica , 
sentenciou.
Mesmo acreditando que o offset 
e os grandes formatos ainda não 
irão sumir, Antonio Adolfo diz 
que as demandas mudaram e que 
os serviços com tiragens menores 
e com opções de personalização 
engrossam cada dia mais a lista de 
pedidos. “Essa foi a grande evolução 
que vimos na Drupa. E o digital te 
oferece isso”.
Essa revolução proporcionada pela 
fle ibilização digital é apontada 
por Antonio Adolfo como um dos 
grandes movimentos de mudança na 
ind stria gráfica mundial. imos o 
mesmo quando acabou a tipografia. 
E depois, quando vieram os 
computadores e os CtP’s. O legado 
da feira foi ver essa transformação 
da ind stria gráfica, produzindo de 
forma diferente. E as perspectivas 
são animadoras. É um futuro 
maravilhoso”, diz.
Na visão de Izidro A. Gadêlha, 
da ráfica e ditora ositiva, um 
ponto a ser ressaltada na feira foi 
a preocupação da indústria com a 
produtividade. “Vi apresentações de 
empresas que mostraram novidades 
como a troca automática de chapas 
e opções muito interessantes de 
máquinas 8 cores sem reversão que 
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rodam 18 mil (folhas) por hora”, 
diz. O empresário também destacou 
a força da anda e a Nanografia. 
“É uma tecnologia assustadora. 
Estávamos acostumados a 3, 
4 mil (folhas) por hora e eles 
apresentaram uma máquina com 13 
mil (folhas) por hora.” Para Izidro, 
a feira mostrou que a impressão 
digital abriu um novo caminho para 
a ind stria gráfica e para o offset. 
“Um caminho que não é para ser 
percorrido separado, e sim junto.”
Com a mesma linha de raciocínio, 
o presidente da Abigraf  Regional 
DF, João Batista Alves dos Santos, 
ressaltou a evolução da impressão 
digital e classificou o aumento no 
processo de automatização como 
uma tendência natural e inexorável. 
“Isso é bom. É um caminho que 
não tem volta e que está abrindo 
novos mercados. E com a internet, 
temos a opção de vender para 
qualquer lugar do país.”, diz. Na 
avaliação de João Batista, a Drupa 
mostrou máquinas de impressão 
digitais tecnicamente mais evoluídas, 

com opções de acabamento 
variados e o offset melhorando seus 
processos para se aproximar do 
digital e não ficar para trás.

esmo se mostrando confiante com 
as possibilidades do mercado virtual, 
João Batista, diante do cenário 
econômico brasileiro desfavorável, 
sugere cautela aos empresários 
na hora de investir. “Claro que 
precisamos olhar para o futuro. Mas 
com cuidado, porque essas máquinas 
representam investimentos e custos 
altos. Ainda mais nesse momento de 
desvalorização da nossa moeda.” 
Acostumado a participar dos 
grande eventos do segmento, o 
superintendente do Sindigraf-
DF, Antonio Carlos Navarro, 
também se mostrou surpreso 
com a dimensão de opções 
oferecidas para o mercado digital, 
apresentadas na Drupa. Navarro 
fez ainda uma análise sobre o novo 
posicionamento da ind stria gráfica 
mundial, a partir da consolidação da 
web como plataforma de negócios. 

 importante ficarmos atentos 
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para esse movimento. As projeções 
indicam que até 2020, 85% do 
atendimento será virtual. Ou seja, 
todo feito pela internet. Por isso, 
precisamos adequar nossos canais 
de relacionamento com o cliente, 
apresentando opções e facilidades, e 
utilizando softwares de web to print. 
A Drupa mostrou que a amplitude 
do digital, somada à versatilidade da 
internet, criou um espaço novo para 
a ind stria gráfi ca , afi rmou.
A comitiva contou ainda com a 
presença da diretora de Gestão e 
Produção do Sebrae/DF, Cassiana 
Abritta Garcia Brandão, que 
aproveitou a viagem para obter 
informações atualizadas sobre 
a ind stria gráfi ca e fortalecer 
o relacionamento com o setor 
no DF. “Foi uma experiência 
muito positiva e proveitosa. Pude 
compreender melhor o que é o 
segmento gráfi co, com o que vocês 
trabalham, o mercado, e toda a 
tecnologia envolvida no negócio”, 
disse. Cassiana também se mostrou 
surpresa com o tamanho da Drupa. 
“Me impressionou a feira... Os 
equipamentos. Vi também que ela 
não era só para grandes empresas. 
Vi muitos negócios que atendem os 
empresários de pequeno porte, que 
é o principal apoio do Sebrae”. E 
fez elogios ao profi ssionalismo dos 
empresários da missão. “Um grupo 
comprometido, que me ajudou 
e sempre se mostrou disposto a 
esclarecer minhas dúvidas.”
Presente na Assembleia de Junho do 
Sindigraf-DF, Cassiana aproveitou 
para traçar o planejamento para a 
próxima Drupa, em 2020. “Vamos 
começar em  para termos 
tempo hábil de levar um grupo 
maior. Quanto maior a antecedência, 
melhor”, adiantou a diretora do 
Sebrae/DF, que parabenizou o 
Sindigraf-DF pela iniciativa e 
reafi rmou a importância da parceira 
com a entidade. “Com o trabalho 
e empenho de vocês, com a força 
do Sindicato, dos parceiros, é que a 
gente vai conseguir mudar a situação 
do aís , afi rmou.

Para o presidente do Sindigraf-DF, 
Pedro Henrique Verano, é preciso 
deixar de lado a dependência dos 
governos Federal e local e buscar 
outros caminhos. “Como vimos na 

Drupa, essa demanda existe. Por 
isso, é o momento de pensarmos 
em soluções e mercados diferentes. 
Isso vai levar ao desenvolvimento da 
ind stria gráfi ca , resumiu.

A ABIGRAF Nacional também 
participou da Drupa 2016 com 
um estande compartilhado com 
a Associação dos Agentes de 
Fornecedores de Equipamentos e 
nsumos para a ndustria ráfi ca 

(Afeigraf).
ois especialistas gráfi cos da 

Associação Brasileira de Tecnologia 
ráfi ca  mapearam 

todas as novidades, informações, 
tendências e novas tecnologias 
que serão apresentadas em um 
seminário pós-Drupa. “Será um 
momento para quem não teve 
oportunidade de ir à feira de 
descobrir o que há de mais novo, 
além de pautar a indústria brasileira 
para qual será o direcionamento 
da indústria mundial nos próximos 
cinco anos”, explica Levi Ceregato, 
presidente da ABIGRAF Nacional.
A entidade também promoveu no 
dia 2 de junho, a segunda edição 
do Brazilian Day Investments 
Opportunities, visando promover 
o incremento de negócios e 
investimentos internacionais no 
setor gráfi co brasileiro. 

A embaixadora brasileira na 
Alemanha, Maria Luiza Ribeiro 
Viotti, fez uma palestra no 
local com o tema “Brasil: um 
mercado com 200 milhões de 
consumidores”. Maria Luiza 
passou um valioso panorama 
das relações entre os dois países, 
o trabalho conduzido pelas 
embaixadas com o objetivo de 
promover o nome do Brasil pelo 
mundo e dados que podem ajudar 
os empresários a voltarem seus 
investimentos para o país.
Fabio Arruda Mortara, 
representando a Abigraf  e a 
Conlatingraf  (Confederação 
das Indústria de Impressão da 
América Latina), traçou um 
panorama da situação atual da 
ind stria gráfi ca brasileira e 
latinoamericana, e falou sobre as 
possibilidades de investimento 
região. Mortara também fez um 
quadro econômico do Brasil, 
mostrando que o país segue como 
um ator fundamental no cenário 
global e atrativo para investidores 
estrangeiros.

Brazilian Day

25
Refile

MAR_ABR_16.indd   25 01/07/16   11:02



26
Refile

design

O 
futuro da indústria de 
comunicação gráfica vem 
sendo debatido em todas 
as conferências, eventos e 

publicações. Os líderes do setor, 
consultores e prestadores de serviço 
estão em busca da fórmula do 
sucesso e como competir frente 
a novos paradigmas. Os avanços 
da tecnologia digital, as novas 
tecnologias de flu o de trabal o, 
os softwares de dados variáveis, o 
processamento de impressão e o 
grande avanço da Internet estão 
transformando por completo a 
forma como as gráficas atendem s 
necessidades dos seus clientes. 
Antes a impressão era o principal 
produto. No entanto, cada vez 
mais, as gráficas têm que oferecer 
soluções com valor agregado, 
como serviços de marketing, 
distribuição e acompanhamento de 
marketing direto. Investir nessas 
novas tecnologias é uma decisão 
importante para os proprietários e 
executivos das áreas operacionais das 
gráficas. as a tecnologia sozin a 
não resolve nada. Tudo começa a 
partir de uma estratégia de negócios 
bem definida,  com a análise do 
negócio atual:

1 - Clientes/mercado
2 - Principais aplicações 
3 - Concorrência
4 - Capacidades da organização
  nálise financeira 

6 - Fluxo de trabalho
7 - Tecnologias de impressão

Infelizmente, muitas empresas 
dedicam a maior parte de seu tempo 
avaliando tecnologias, porém sem 
seguir uma estratégia clara, que 
raramente é documentada. 

s gráficas oje enfrentam muitos 
desafios, a começar pela dinâmica de 
redução de volumes tradicionais, e a 
luta para proteger o negócio em vez 
de buscar formas de expansão. 

Os principais desafios são

- Margens reduzidas da impressão
  tradicional
- Transformação do setor de 
  Tecnologia da Informação
- Integração de múltiplos meios de
  comunicação
- Constantes mudanças de conteúdo
- Concorrência não tradicional

criando sucesso
desenvolvimento de negócios para 
gerar valor agregado ao cliente

PARTE 1
Randall S ope  Associates, . .C. 

iretor E ecutivo e Consultor S nior para Pa ses Emer entes

Para enfrentar a concorrência e encontrar formas para expandir os 
neg cios, as gráficas precisam entender que seu neg cio não se trata 
de impressão, mas sim de comunicação. Com isso em mente, terão que 
desenvolver uma estratégia com foco no negócio do cliente, e não no 
neg cio de impressão, o que traz alguns desafios

Serviços ao Cliente

- Tratar cada cliente de forma única
 umentar a fidelidade e retenção de clientes

- Fazer com que mensagens relevantes cheguem ao cliente certo, 
   na hora certa.

Aumentar Receita

- Maximizar as oportunidades de vendas “cross-sell/up-sell”
 umentar a fidelidade e retenção de clientes 

- Medir a efetividade e o ROI das campanhas de marketing.

Reduzir Custos

- Fazer o controle de custos das comunicações com o cliente
- Administrar múltiplos canais de comunicação
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- O canal móvel é o que cresce
  mais rapidamente, seguido 
  pelos de vídeo e áudio. 
- O de impressão é o único 
  que apresenta queda, porém 
  continua sendo o maior. 
- A web apresenta ritmo 
  estável, porém é o segundo 
  maior canal, atingindo quase 
  o mesmo nível da impressão. 

O mundo da comunicação está se 
transformando com os avanços 
tecnológicos, que oferecem uma 
enorme variedade de opções 
para o consumidor e as empresas 
– na forma como recebem e 
compartilham informações. Seus 
clientes e os clientes finais  dos seus 
clientes possuem mais meios de 
comunicação e canais de distribuição 
voltados para a gestão. A impressão 
é apenas uma parte do plano de 
comunicação – é importante, 
porém outros canais também 
precisam de gestão. A impressão 
tem que ser parte de um objetivo 
mais amplo de comunicação, 
integrando conteúdo a diversos 
meios de comunicação desde web, 
tecnologia móvel,  e-mail, mídias 
sociais, vídeo, publicidade online, 
outdoors eletrônicos, entre outros. 
Seus clientes de maior sucesso estão 
oferecendo serviços e apoio em 
áreas bem além da impressão. E o  
que isso significa?  possível ajudá
los através de um planejamento 
para fazer com que a impressão seja 
parte do processo de comunicação. 

O que já se tornou realidade é o 
fato de que o  modelo tradicional 
de comunicação está ultrapassado, 
e está sendo substituído por um 
mundo dinâmico onde o usuário 
final decide onde, como e quando 
receber as informações. As empresas 
que insistirem em utilizar métodos 
antigos nessa nova realidade não irão 
sobreviver. 
A nova abordagem envolve:

- Comunicação direcionada com  
   maior relevância 
- Foco no cliente e não no produto 
   ou serviço
- Integração multicanal
- Medição de resultados

No entanto, mesmo nesse mundo 
de novidades, alguns tópicos 
tradicionais continuam importantes e 
fundamentais para uma metodologia 
bem sucedida de comunicação:

- Criatividade 
- Inovação
- Continuidade
- Qualidade do produto e do serviço

- A maior parte dos
  investimentos de 
  comunicação é em promoção 
 O mar eting digital fica em 

  segundo lugar
- A identidade do negócio /
  marca fica em terceiro lugar

Onde as empresas estão 
concentrando os investimentos de 
comunicação?

A segunda parte dessa matéria será 
apresentada na próxima edição do Refile.
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E
mpresários e líderes sindicais se 
reuniram, no edifício-sede da 
Fibra, para apreciar a relevância 
e o impacto de 126 projetos de 

interesse da indústria local que estão 
em tramitação na Câmara Legislativa. 
O seminário, que ocorreu no dia 4 
de maio, teve como objetivo analisar 
e priorizar as propostas que irão 
compor a Agenda Legislativa da 
Indústria do DF 2016. A publicação 
é um forte instrumento de trabalho 
e de relacionamento entre o setor 
industrial e o poder legislativo e é 
elaborada por meio de um processo 
completamente participativo, com 
base em projetos selecionados por 
empresários e líderes sindicais de 
diversos segmentos que tenham 
representação na Fibra.
Durante o seminário, os empresários 
tiveram a oportunidade de se 
posicionar sobre cada proposta, 
analisando-os como convergentes ou 
divergentes. o fim dos trabal os, 
foram priorizados 40 projetos de 
lei, que agora irão integrar uma 
publicação, juntamente com as 
devidas análises e contribuições feitas 
pelo setor empresarial. A seleção foi 
feita da seguinte forma: 20 projetos 
ligados a assuntos econ micos   
projetos ligados a Política Urbana; 
2 projetos sobre questões sociais; 
e  projetos vinculados a assuntos 
tributários.
O presidente da Fibra, Jamal Jorge 
Bittar, considera a elaboração do 
documento como uma grande 
oportunidade de reunir o setor 
industrial e discutir as demandas 
de cada área. “Tem sido bastante 
gratificante ouvir os empresários e 
trabalhar os nossos pleitos junto aos 
poderes constituídos. É importante 
envolver diferentes pensamentos 
para que nós tenhamos de modo 
mais concentrado possível as 

SEMINÁRIO DEFINE AGENDA 
LEGISLATIVA DA INDÚSTRIA

demandas que realmente representam 
todo o setor”, ressalta.
Jamal reitera a necessidade de 
trabalhar as demandas de forma 
organizada. recisamos intensificar 
nossas ações propositivas, não 
podemos esperar que o Estado 
haja para que nós tenhamos uma 
reação de defesa. Isso é, apenas, 
uma parcela das nossas atribuições. 
Falo em sugerirmos ainda mais para 
que a indústria esteja à frente dos 
processos. Eles não podem fazer um 
trabalho que é nosso”, enfatiza.
Para o diretor de Gestão de Defesa 
de Interesse, Walid Sariedine, a 
elaboração da Agenda Legislativa é 
um momento ímpar de discussão 
aberta e transparente: “De forma 
republicana, fazemos esse pleito junto 
à Câmara Legislativa para defender 
os interesses da indústria. Temos um 
apoio muito grande do presidente 
da Casa que, juntamente com os 
outros diretores, diariamente fazem 
essa defesa. É uma ação que só tem a 
agregar, pois une todo o sindicalismo 
patronal e empresários dos diversos 
segmentos da indústria local para 
debater os interesses do setor”.

“Esse trabalho da Fibra, que já 
está na 14ª edição, é de extrema 
importância para orientar até 
mesmo quais são as leis que possam 
interferir na atividade industrial de 

rasília, que já é muito deficitária. 
O grupo setorial é importante para 
ver que leis possam prejudicar 
determinado setor ou até mesmo a 
atividade industrial como um todo. 
Muitas vezes, os deputados ou o 
próprio Executivo criam leis com 
o intuito de beneficiar o campo 
industrial ou econômico da cidade 
sem escutar o setor produtivo, o que 
pode, em alguns casos, prejudicar 
ou até mesmo impedir a atividade 
fabril”, explica o presidente do 
Sindigraf-DF, Pedro Henrique 
Verano.
Os trabalhos contaram ainda 
com a participação do diretor de 
Relações Institucionais do Sindigraf-
DF, Giovani Antonio Dias, e 
do superintendente da entidade, 
Antonio Carlos Navarro.
O lançamento da Agenda Legislativa 
da Indústria do DF 2016 deve ocorrer 
ainda no 1° semestre deste ano, em 
data a ser divulgada.

relações institucionais

40 PLs foram selecionados pelos 
participantes do evento, com o 
objetivo de compor o documento.
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LIVRO IMPRESSO É 
UNANIMIDADE GLOBAL

TWO SIDES

Sobre a T o Sides   uma iniciativa lobal 
de empresas da cadeia da comunicação 

impressa incluindo os se mentos de 
silvicultura, celulose, papel, tintas e produtos 

u micos, pr impressão, impressão, 
 nali ação, edição, reprodução, envelopes 
e postais.  ob etivo comum  promover a 
sustentabilidade da impressão e dissipar 

e u vocos ambientais comuns, fornecendo 
aos usu rios informaç es veri  c veis sobre 
por ue a impressão e papel são um meio de 
comunicação atraente, pr tico e sustent vel. 

www.twosides.org.brA 
mais nova pesquisa sobre 
a preferência das pessoas 
quanto à leitura em mídia 
impressa ou eletrônica, que 

acaba de ser realizada pela American 
University, de Washington, EUA, 
confi rma tendências indicadas 
até agora por numerosos estudos 
anteriores: há uma clara opção pelos 
conteúdos impressos, especialmente 
quando se trata de livros.
O trabalho, coordenado pela 
professora de linguística Naomi 
Baron, da American University, 
abordou 300 universitários dos EUA, 
Japão, Alemanha e Eslováquia. 
Demonstra que, apesar da ampla 
disponibilidade de plataformas 
eletrônicas como smartphones, 
tablets, e-readers e computadores, 
cujo uso faz parte da rotina dos 
jovens, o livro impresso segue muito 
à frente na preferência dos estudantes 
para leituras sérias, com . 
A pesquisa integra o novo livro da 
docente, intitulado Words Onscreen: 
the Fate of  Reading in a Digital World 
(Palavras na tela: o destino da leitura 
no mundo digital, em livre tradução). 
Um dos aspectos mais interessantes 
dentre os revelados pelos alunos 
refere-se às sensações na leitura, 
como a tátil, a olfativa e a cinestética. 
(cinestesia é o sentido pelo qual se 
percebem os movimentos musculares, 
o peso e a posição dos membros).  
É interessante comparar essa 
nova pesquisa a outras realizadas 
anteriormente, como a da Nielsen 
BookScan, que indicou: o número de 
livros impressos vendidos nos EUA 
em 2014 subiu 2,4%, alcançando 635 
milhões de unidades. 
Segundo especialistas, o crescimento 
da venda de livros físicos deverá 
manter-se nos próximos anos, pois os 
novos leitores parecem gostar cada 

vez mais do papel. 
A Nielsen indica que a maioria dos 
adolescentes entre 13 e 17 anos 
prefere obras impressas. Além disso, 
as vendas de títulos de fi cção para 
jovens adultos cresceram 12% em 
2014, mais do que os dirigidos aos 
adultos. 
O estudo da American University, 
assim como o da Nielsen BookScan, 
também é coerente com pesquisa 
realizada em 2014 pelo DataFolha, 
que demonstrou  no rasil,  dos 
leitores de livros e 56% de revistas 
optam pelas edições convencionais. 
No caso de jornais, 48% preferem 
acessá-los em computadores, tablets 
e celulares e  continuam fi éis s 
formas tradicionais. 
É interessante o fato de que 80% dos 
entrevistados brasileiros afi rmaram 
que ler em papel é mais agradável do 
que em uma tela.  
A pesquisa do DataFolha foi realizada 
para Two Sides, campanha mundial 
que chegou ao nosso país em 2014, 
para difundir a sustentabilidade 
econômica, social e ambiental da 
cadeia produtiva do papel e da 
ind stria gráfi ca. odos os estudos 
ratifi cam os conceitos da o ides 
quanto aos valores agregados pela 
comunicação impressa e seu caráter 
sustentável. A iniciativa surgiu na 
Inglaterra e hoje está presente nos 
EUA, Canadá, África do Sul, Austrália 
e Brasil. 
Aqui, o movimento conta com 42 
entidades signatárias, que congregam 
cerca de 80 mil empresas, geradoras 
de 615 mil empregos diretos e 
faturamento anual de US$ 40 bilhões.  
O mais importante, numa análise mais 
aprofundada de todos esses estudos, 
é que não há antagonismo entre os 
meios na mente dos leitores, como 
alguns segmentos vêm buscando 

disseminar de modo equivocado, 
numa infundada estratégia de 
desacreditar os impressos pelo viés 
ambiental do consumo de árvores 
para a produção do papel. Vã 
tentativa, pois esse insumo, no Brasil, 
utiliza  de fl orestas plantadas, 
cujo cultivo preserva a vegetação 
nativa e, de quebra, sequestra 
milhões de toneladas de carbono 
na atmosfera. Isso torna a cadeia 
produtiva da comunicação impressa 
uma importante frente no combate ao 
efeito-estufa.  
Para a sociedade, a soma das mídias 
impressas e eletrônicas também é 
ótima, à medida que o acesso mais 
amplo e democrático à informação é 
um direito inerente à cidadania!

Fabio Arruda Mortara
Presidente do Sindi raf SP e da Confederação 
atino americana da Ind stria Gr  ca; 

coordenador do Comit  da Cadeia Produtiva 
do Papel, Gr  ca e Embala em (Copa rem) da 
iesp e countr  mana er da T o Sides rasil.
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pesquisa

M
ais de  dos brasileiros consideram 
que a indústria tem papel de destaque no 
desenvolvimento econômico e social do 
Brasil. O setor aparece em primeiro lugar 

entre os mais importantes para o crescimento do país, 
em pesquisa realizada pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) com 2.002 pessoas em 141 municípios. 
Dos entrevistados, 43% disseram que as indústrias 
de transformação, extrativa e da construção são o 
setor mais significativo para o crescimento nacional. 
Em seguida aparecem a agropecuária (17%) e a 
administração pública (10%). Um total de 87% da 
população diz que ter uma indústria forte deve ser 
prioridade. Veja qual o grau de importância da indústria 
para o país, na opinião dos brasileiros.

1. Gera empregos
ara  dos entrevistados, a ind stria é importante ou 

muito importante para a criação de postos de trabalho. 
Confrontados com uma situação hipotética em que 
sua cidade receberia um novo empreendimento com 1 
mil novos empregos,  51% das pessoas elegeram que 
deveria ser no setor industrial (transformação, extrativa 
da construção). Em seguida aparece o comércio (13%).

2. Crescimento da economia
O setor é importante ou muito importante para 
impulsionar o crescimento da economia na opinião de 

 das pessoas.

3. Melhoria do padrão de vida das pessoas
A indústria contribui para a melhoria do padrão de vida 
da população na opinião de  dos entrevistados.

4. Desenvolvimento de tecnologia/inovação
As empresas industriais contribuem para aumentar a 
inovação e a evolução da tecnologia no país segundo 

 dos brasileiros.

5. Redução das desigualdades regionais
O papel da indústria para diminuir as diferenças 
regionais é importante ou muito importante para 88% 
das pessoas.

6. Exportações
Os produtos industrializados são considerados 
importantes ou muito importantes para as exportações 
na opinião de 87% das pessoas. Para 83%, o aumento 
das exportações gera mais empregos no Brasil.

POR QUE A INDÚSTRIA 
É IMPORTANTE PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO BRASIL

Pesquisa da CNI aponta que, para os brasileiros, 
é o setor que mais contribui para o crescimento da 
economia
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sustentabilidade

O 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI) implantou em Taguatinga, Distrito 
Federal, no dia 16 de junho, o Centro de 
Treinamento em Energia Solar. No espaço, 

montado com o apoio técnico da Cooperação Alemã 
para o Desenvolvimento, por meio da agência GIZ, 
serão formados profissionais de instalação de painéis 
solares fotovoltaicos e também haverá a capacitação de 
professores do SENAI de várias unidades no país. O 
gerente de relações internacionais do SENAI, Frederico 
Lamego, destaca que a transferência de conhecimento 
da agência alemã para o SENAI é fundamental porque 
agrega valor aos novos cursos, aos  programas educativos 
na área de energia solar e ao desenvolvimento de serviços 
para as empresas brasileiras. “A gente entende que esse é 
um mercado promissor de forte demanda e a Alemanha 
hoje é uma das referências no mundo no tema da energia 
renovável”. 
A iniciativa faz parte do programa de formação e 
assessoria técnica prestado pela GIZ com recursos do 
Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento 
(BMZ) da Alemanha. Iniciado em 2010, quase 200 
docentes e técnicos do SENAI foram formados em 
cursos de nivelamento, incluindo visitas técnicas à 
Alemanha. 
A tecnologia instalada no centro de  treinamento permite 
à escola do SENAI  vender o excedente de energia 
produzida para a concessionária local. Isso é possível 
porque os painéis solares do centro de treinamento estão 
conectados à rede elétrica urbana. O telhado, coberto com 
material cerâmico e metálico, parecido com o que é usado 

em residências e indústrias, permite o aprendizado na 
escola de acordo com a realidade do dia a dia da prática 
profissional.  concretização do empreendimento foi 
possível por meio de um financiamento  do undo olar, 
criado pelo organismo alemão de certificação de energias 
limpas, Grüner Strom Label e.V. (GSL), em parceria com 
a organização não governamental brasileira, Instituto para 
o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América 
Latina (IDEAL), com apoio da GIZ e do BMZ. 
Para Martin Studte, da GIZ, dentro das energias 
renováveis a fotovoltaica é uma das tecnologias que mais 
geram empregos ao longo de toda cadeia. “A mão de 
obra qualificada é um fator c ave para o crescimento 
desta tecnologia no Brasil. As escolas do SENAI estão se 
posicionando para atender esta demanda”, diz.
Em 2018, o Brasil deverá estar entre os 20 países com 
maior geração de energia solar, de acordo com dados 
da Agência Internacional de Energia (IEA). Para isso, 
até lá, devem ser geradas pelo menos 60 mil novas 
oportunidades de trabalho na área, segundo a Associação 
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR). 
Com a implantação do centro de treinamento, os 
profissionais de letricidade e Construção Civil 
poderão se capacitar com cursos específicos em geração 
fotovoltaica. Os cursos são abertos ao público. As 
inscrições já estão abertas e vão até que a turma de, no 
mínimo 25 alunos, seja formada. O pré-cadastro poderá 
ser feito pela Central de Atendimento pelos telefones: 
(61) 3353-8715 / 3353-8715 / 3353-8716 / 3353-8718 / 

.

SENAI TAGUATINGA IMPLANTA CENTRO 
DE TREINAMENTO DE ENERGIA SOLAR

Fonte: Portal da Indústria
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LEIS TRIBUTÁRIAS X EMPREENDEDORISMO: 

A LUTA DIÁRIA DO BRASILEIRO
As leis tributárias sempre foram entraves para os empreendedores, mas 
elas afetam bem mais do que o ecossistema empreendedor. Entenda as 
consequências das leis tributárias no Brasil.
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É 
provável que, enquanto você 
lê este artigo, uma nova norma 
tributária tenha sido criada. 
Foram criadas no Brasil 31 

novas normas todos os dias 
úteis, somando mais de 350.000, 
em 27 anos (IBPT, 2015). Imagina 
se Moisés tivesse feito o mesmo 
com os  mandamentos ? Nem 
o Papa estaria a salvo de cometer 
algum deslize involuntário. E lá iria a 
Receita Celestial cobrá-lo com todas 
as multas, juros e burocracia que se é 
devido aplicar nesse ato de tamanha 
ignorância.

final, quem não consegue 
acompanhar apenas 31 novas 
normas por dia? odos n s temos 
disponibilidade para tal! É nosso 
foco! Ninguém precisa trabalhar para 
gerar valor para seu negócio, para a 
sociedade, para o país. Temos que 
nos dedicar aos tributos  leluia?
Segundo o World Bank, a nossa 
complexidade tributária afeta o 
crescimento e formalização. E 
como se não tivéssemos desafios 
relacionados a esses dois pontos, 
criamos um sistema para qual 
investimos 2.600 horas por ano, 
por empresa, para conseguirmos 
pagar os devidos impostos. É o 
dobro do penúltimo colocado, a 
Bolívia (Doing Business, 2016).
O mais impressionante é que o 
dado acima é acerca somente 
de pagamento de impostos, não 
considerando aí tempo gasto 
em cartórios, regularização de 
certidões que misteriosamente 
ficam positivadas, licenças, alvarás, e 
tantos outros processos burocráticos 
que contribuem para o sucesso 
que somos no ranking dos lugares 
mais difíceis e burocráticos para se 
empreender no mundo.

Há 3 camadas tributárias - federais, 
estaduais e municipais – competindo 
entre si no exercício da criatividade. 
Cria-se a ilusão de que com mais e 
novas regras estamos melhorando 
nosso sistema, quando, na verdade, 
estamos formando o ambiente 
ideal para fraudes, corrupção e 
competição desleal. Percebam que 
não estou nem tratando aqui dos 
valores aplicados, estou me atendo 
somente à complexidade que já 
representa metade do problema. E 
sobre os pontos listados:

Fraude

O sujeito que frauda, 
propositalmente, tem que ir 
preso e ponto. Mas suponho que 
essa não seja a maioria. Acredito 
que hoje existam milhares de 
empreendedores “fraudando” na 
inocência ou ignorância de suas 
ações. Caminhamos sem saber 
ao certo para onde ir. E como já 
diziam os antigos, quando não se 
sabe para onde ir, qualquer lugar 
aonde se vá está certo.
A Tecverde é uma empresa 
estruturada, podendo contar com 
o apoio de grandes escritórios 
de auditoria e consultoria para 
entender como pagar seus tributos, 
e, mesmo assim, às vezes temos 
conflitos, interpretações diferentes 
em alguns postos rodoviários, 
em alguns estados, etc. Imagina o 
pequeno empreendedor ?  aquele 
que não se enquadra no imples ?

Corrupção

 A melhor amiga do corrupto é o 
poder. A complexidade tributária 
hoje, somada às 3 camadas já 
citadas, proporciona poder para 
corruptos tomarem decisões 
subjetivas em momentos oportunos, 
chances de formação de conluios 
para geração de incentivos, exceções 
e novas normas que beneficiam 
parcialmente o mercado e a velha 
oportunidade de se levantar 
dificuldade para se vender facilidade.

Precisamos de um sistema único 
de impostos, taxa única, sem 
exceções, sem incentivos. Se há 
incentivos para alguém, é porque há 
uma outra parte que está pagando a 
conta.
 
Competição Desleal

 A maior covardia que existe no 
mercado é a competição desleal 
baseada em quem consegue 
pagar menos impostos. E isso, 
infelizmente ainda é uma realidade 
fortemente presente em todos os 
segmentos do mercado brasileiro. 
Não há campanha que faça o 
mercado deixar de “cair em 
tentação” de sonegar para baixar 
preço e ganhar um contrato.
Empresas corretas são prejudicadas 
diariamente por competidores 
desleais que crescem baseados na 
sonegação, tomando todo proveito 
da complexidade presente em 
nosso sistema. E o governo tenta 
resolver tudo isso da forma mais 
estúpida possível: mais sistemas, 
mais controle, mais gente, mais 
processos, aumento da burocracia 
e aumento do custo para aqueles 
que querem fazer direito. A solução 
deveria ser a oposta:

Criou-se um sistema tributário 
tão complexo no Brasil 
que pagar corretamente 
os impostos é quase uma 

questão de sorte.

Simplificar radicalmente 
o sistema e punir severamente 

os reais fraudadores.

ronto, finalizo aqui meu artigo e 
vou correndo para o iário Oficial 
ver qual foi a nova norma do dia!

Caio onatto,
Tecverde, undador
Formando em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal do Paraná, cresceu 
trabalhando no canteiro de obras da 
construtora do pai. Fundou a Tecverde, 
empresa especializada em construção civil 
com woodframe.
Fonte: Endeavor Brasil
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PHOTOSHOP CONFERENCE

MAIO 2016

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 .  visitantes em uma área de e posição total de .  m2.
Na edição passada, uma comitiva de empresários gráfi cos do 
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. 

tualmente, a ind stria 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

A cidade de Campinas foi a escolhida para receber a 13ª edição do maior evento de 
Photoshop da América Latina. O Photoshop Conference 2016 aconteceu nos dias 16, 

 e  de maio e reuniu centenas de profi ssionais dos setores de fotografi a e edição de 
imagens no Teatro Brasil Kirin.
No primeiro dia de evento, os especialistas em Photoshop deram um verdadeiro 
espetáculo no palco, comprovando a força do evento como o grande momento do 
Photoshop no país.
Na tradicional boas-vindas, o idealizador do Photoshop Conference Alexandre Keese 
destacou as premissas básicas do evento de compartilhar conhecimento e trocar ideias. 
Ao lado de Brasilio Wille, o mestre Alexandre Keese deu um show mostrando a união 
perfeita entre fotografi a e otos op. rasilio deu uma aula de técnica ao falar de luzes 
e sombra para a produção de uma imagem que tinha com objetivo dar a impressão que a 
modelo estivesse “levitando”. E Keese ofereceu um momento único aos presentes ao falar 
sobre tratamento de imagem, fusão, e como montar a imagem perfeita. Mostrou vários 
exemplos em que os personagens – pessoas e objetos – da foto “levitavam”, com resultados espetaculares sob o tema Gravidade.
O evento também tratou de temas importantes para o setor como  Certifi cação dobe, lu o de rabal o, lanejamento e ercado, 
oportunidade em que Daniel Fernandes falou sobre marketing, destacando a força do inbound marketing atualmente e como utilizar as 
estratégias corretas pode impulsionar a divulgação de seus canais.

ouve espaço ainda para os representantes do rupo uz promoverem um grande duelo  uma disputa entre fotografi a  otos op. 
m um tutorial espetacular repleto de técnica e prática, auê e éo uz provaram que fotografi a e otos op não são concorrentes e 

sim grandes aliadas para alcançar a imagem ideal.
Com informações da Publish.
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mero de leitores no rasil sobe 
NOTAS

O número de leitores no Brasil subiu 
6% entre 2011 e 2015, de acordo 
com a 4ª edição da pesquisa Retratos 
da Leitura no Brasil, realizada pelo 
Ibope sob encomenda do Instituto 
Pró-Livro. O levantamento, que teve 
abrangência nacional, aponta que o 
país tem cerca de 104,7 milhões de 
leitores, ou seja, 56% da população.
A metodologia da pesquisa considera 
como leitor, aquele que leu, inteiro ou 
em partes, pelo menos um livro nos 
últimos três meses. No intervalo entre 
as pesquisas, o percentual de homens 
considerados leitores foi o que mais 
subiu. O percentual passou de 44%, 
em 2011, para 52%, no ano passado.
A pesquisa aponta que o brasileiro 
lê, em média, 2,54 livros no período 
referência de três meses anteriores 
à pesquisa. O número equivale a 
,  livros por abitante ano. O 

levantamento considerou todos 
gêneros: literatura, contos, romances, 
poesia, gibis, Bíblia, livros religiosos 
e livros didáticos. Deste total de 
2,54 livros, o brasileiro leu 1,06 livro 
inteiro e 1,47 em partes nos três 
meses anteriores à pesquisa.
Os dados apresentados pelo Instituto 
Pró-Livro apontam que, quanto 
maior o nível de escolaridade, 
menores são as proporções de 

motivações de leitura ligadas à 
“exigência escolar” ou a “motivos 
religiosos” e, maiores são as 
menções a “atualização cultural ou 
de conhecimento geral”.
Com exceção do Nordeste, a 
pesquisa identifi cou aumento no 
total de leitores em todas as regiões. 
Na terceira edição da pesquisa, 
em 2011, o Centro-oeste do país 
liderava o número de leitores por 
região com 53%. Nesta última 
edição, o melhor percentual passou 
a ser o da região Sudeste, com 61%. 
A região Centro-oeste caiu para 
a segunda posição com 57% e a 
região Norte ultrapassou a região 
Nordeste alcançando o terceiro 
lugar com 53%.
O primeiro lugar no quesito 
número de livros lidos (inteiro 
ou em partes) por habitantes nos 
ltimos três meses também fi cou 

com a região udeste, com ,  
- índice que ultrapassa a média 
nacional de 2,54. O Centro-oeste 
torna-se o segundo colocado com 
2,52. Em 2011, o Centro-oeste 
apresentava 2,12. 
Responsável pela pesquisa, o 
Instituto Pró-Livro (IPL) foi criado 
em 2006 pelas entidades do setor 
do livro – Abrelivros, CBL e SNEL.

Entre as principais motivações para 
ler um livro, estão: gosto (25%), 
atualização cultural ou atualização 

, distração , motivos 
religiosos (11%), crescimento 
pessoal (10%), exigência escolar 

, atualização profi ssional 
ou exigência do trabalho (7%). 
Adolescentes entre 11 e 13 anos 
são os que mais leem por gosto 
(42%), seguidos por crianças de 5 
a 10 anos (40%). Os fatores que 
mais infl uenciam na escol a de um 
livro estão tema ou assunto (30%), 
autor (12%), dicas de outras pessoas 
(11%), título do livro (11%), capa 
(11%), dicas de professores (7%), 

Fonte: G1

críticas/ resenhas (5%), publicidade 
(2%), editora (2%), redes sociais 
(2%). O “tema ou assunto” 
infl uencia mais a escol a dos 
adultos e quem tem escolaridade 
mais alta, atingindo 45% das 
menções entre os que têm ensino 
superior. Já o público entre 5 e 13 
anos escolhe pela capa. Dicas de 
professores funcionam melhor 
que todas as outras opções para 
crianças entre 5 e 10 anos. E blogs 
respondem por menos de 1%.
Lê-se mais em casa (81%), na sala 
de aula , biblioteca , 
trabalho (15%), transporte (11%), 
consultório e salão de beleza (8%).
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NOTAS

Larissa Moreira, aluna do Senai 
(Serviço Nacional de Aprendizagem 
ndustrial  fi cou em primeiro lugar 

na disputa “Design Competition”, 
promovida pela Sinapse Print 
Simulators, considerada a maior 
empresa fabricante do mundo 
em simuladores de impressão 
gráfi ca. oi lançado um desafi o a 
todas escolas técnicas que oferecem 
cursos na área gráfi ca. Os alunos 
deveriam criar um cartaz e uma 
embalagem para um produto 
fi ctício. ntre todas as propostas, 
os avaliadores internacionais pré-
selecionaram 28. 

arissa fi cou em primeiro lugar na 
modalidade Cartazes seguida de 
um aluno da Itália e dois da Rússia. 
Como prêmio, aluna e professor 
ganharam uma viagem para a 
Drupa, maior feira de equipamentos 
e produtos gráfi cos do mundo, 
que ocorre a cada quatro anos na 
Alemanha.Segundo Albino, seu 
maior prêmio é ver a evolução de 
seus alunos. “A Larissa chegou 
na escola sem saber exatamente 
o que era o curso e se apaixonou 
por design gráfi co. ejo nela um 

Aluna do Senai vence disputa 
internacional de desi n r  co

diferencial acima da média em 
dedicação, comprometimento e força 
de vontade , afi rmou. Conforme 
destaca o diretor do Senai/Bauru, 
Ademir Redondo, a escola trabalha 
para despertar o interesse dos alunos 
em abraçar desafi os e solucionar 
problemas, visto que o mercado de 
trabal o vem buscando profi ssionais 
engajados e que saibam pesquisar e 
desenvolver novos produtos. “Larissa 
tem e atamente esse perfi l. liás, ela 
também representará nossa escola 
na etapa estadual da competição 
WorldSkills, na modalidade ‘Design 

ráfi co  e o objetivo dela já está 
traçado: quer vencer as etapas 
estadual e nacional e representar o 
Brasil na etapa mundial, que será em 
2017, em Abu Dhabi, nos Emirados 
Árabes”, ressaltou.

A Bienal Internacional do Livro de 
São Paulo, realizada pela Câmara 
Brasileira do Livro (CBL), chega 
à sua 24ª edição, com atrações 
multiculturais voltadas para 
celebrar a leitura. O evento que 
ocorre entre 26 de agosto e 4 de 
setembro de 2016, no Anhembi, 
reunirá as principais editoras, 
livrarias e distribuidoras, e trará ao 
público atrações exclusivas, com 
presença de autores nacionais e 
internacionais, lançamentos de 
livros, tardes de aut grafos, ofi cinas, 
brincadeiras e debates.

 ienal Internacional do ivro de 
SP tra  pro ramação multicultural

Com o tema “Histórias em Todos 
os Sentidos”, este ano o evento 
reafi rma esse posicionamento, e 
convida o visitante a vivenciar as 
muitas histórias que a Bienal do 
Livro pode contar, de acordo com 
seus interesses.
“Existem várias Bienais dentro da 
Bienal do Livro, e queremos que 
cada visitante descubra a sua  afi rma 
Luiz Antônio Torelli, presidente da 
CBL.
O evento conta ainda com 150 
expositores individuais e autores 
independentes.

IP 
A poeta Ana Cristina Cesar ser  
a pr ima homena eada

 poeta na Cristina Cesar 
83) foi escolhida como autora 
homenageada na Flip 2016, que vai 
acontecer entre  de jun o e  de 
julho, em Paraty (RJ). Expoente da 
geração da Poesia Marginal, que nos 
anos  se fi rmou distribuindo 
edições caseiras no Rio de Janeiro, 
ao largo do mercado editorial e 
sob o peso da ditadura militar, Ana 
C., como é chamada por amigos 
e leitores, fundou uma vertente 
marcante na poesia brasileira 
contemporânea. Ao homenageá-la, a 
Flip traça uma linha de continuidade 
com a programação do festival, 
que vem ajudando a revelar ao 
grande público novas vozes na 
poesia brasileira. Muitos dos autores 
convidados nos últimos anos estão 
entre os destaques de uma geração 
fortemente 
infl uenciada por 
Ana Cristina, 
como Ana 
Martins Marques, 
Bruna Beber, 
Angélica Freitas 
e Mariano 
Marovatto.

Nobel de literatura de 2015 
con  rmada na IP
Em seus livros, a escritora 
bielorrussa Svetlana Aleksiévitch 
retrata o desmonte da União 
Soviética a partir da história oral 
de seus protagonistas, célebres 
ou anônimos, compondo um 
“monumento do sofrimento e 
da coragem em nosso tempo”, 
como defi niu a 
Academia Sueca.
Em abril, ele teve 
o seu primeiro 
livro lançado no 
Brasil, "Vozes 
de Tchernóbil" 
(Companhia das 
Letras).
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A 
crise brasileira é o assunto 
mais recorrente nas rodas 
de conversa ultimamente. 
No meio corporativo, um 

velho ditado diz que em momentos 
como este, também surgem novas 
oportunidades. Na prática, milhares 
de empreendedores e empresários 
perdem o sono com questões como: 
será que consigo inovar com recursos 
escassos? Como se sobressair 
diante da concorrência sem apelar 
para a velha estratégia da guerra de 
preços? Neste cenário de incertezas, 
o empresário precisa entender três 
pontos quando se depara com 
questões como estas: o cliente, o 
contexto e a forma como conduz o 
seu negócio. 
O primeiro passo para repensar o 
modelo de negócio é criar processos, 
canais e equipes transversais 
que sejam capazes de entender o 
perfi l e as condições momentâneas 
do seu cliente e rapidamente; adaptar 
produtos, serviços e ofertas para 
a nova realidade. Isso, sem abrir 
mão dos elementos que sustentam 
os princípios da marca. Algumas 
empresas, por estarem há mais 
tempo no mercado, preferem adotar 
modelos tradicionais, afi nal de contas, 
a fórmula funcionou até aqui. Porém, 
ao olharmos para os negócios que 
mais crescem nos períodos de crise, 
são justamente aqueles capazes de se 
reinventar.  E não necessariamente 
o fazem investindo muito dinheiro, 
mas tempo, estratégia e equipes com 
focos determinados.
Um aspecto que vem infl uenciando 
a inovação nas organizações é 
o que os especialistas defi nem 
como Transformação Digital.  
Dentre outros fatores, o uso 
de novas tecnologias e da 
internet modifi caram a forma como 
produzimos, consumimos e nos 
relacionamos. Os negócios passam 

a ser negócios digitais, e é, portanto, 
nesse ambiente que surgem novas 
ideias. Vale ressaltar que apenas ter 
uma página online ou alguns canais 
em redes sociais não signifi ca que 
a empresa está, de fato, extraindo 
as oportunidades deste novo 
contexto. É um trabalho ativo de 
relacionamento com este consumidor 
que hoje faz uma busca profunda 
e constante para saber mais sobre 
o produto que pretende adquirir, 
estreita laços com a empresa, 
questiona, reclama, elogia, e um 
descuido pode acabar com qualquer 
reputação e a credibilidade. 
Para qualquer organização, inovar 
signifi ca correr riscos para se 
obter melhores resultados. Cabe 
a cada líder e equipe defi nir o 
quanto estão dispostos a correr 
na busca pela sobrevivência. Não 
existe uma fórmula mágica, mas 
uma regra simples é que ao defi nir 
possibilidades de inovação para a 
sua organização, selecione alguns 
critérios alinhados a sua realidade 
(custo, tempo, competências internas 
e tempo de retorno) e as ideias mais 
simples e baratas, faça agora. Aquelas 
complexas ou de retorno em longo 
prazo, procure parceiros, fontes de 
fi nanciamento, ou seja, não corra os 
riscos sozinho.  
Além de repensar a comercialização 
e novos produtos, é fundamental 
que o empresário olhe para dentro 
do seu empreendimento. A inovação 
nasce de uma cultura voltada para a 
inovatividade. O que signifi ca criar as 
condições para que a criatividade e a 
inovação fl oresçam.
Estas questões passam pelos 
estímulos, processos, pelo espaço 
físico e até as regras não declaradas 
do jogo. Será que que hoje a sua 
empresa cria condições e prepara as 
pessoas para testarem novas ideias?  
Ou as relações são baseadas apenas 

no medo de errar, na insegurança e 
sem um suporte para desenvolver as 
competências necessárias?
Inovar é um caminho apaixonante 
e sem volta. Seguem alguns pontos 
para ajudá-lo, principalmente em 
momentos de crise.

1. Liderar consciente: O 
empresário precisa adotar uma 
postura de condutor do processo 
de inovação na empresa, estabelecer 
uma visão e apoiar iniciativas, delegar 
equipes dedicadas e defi nir a inovação 
como um tema estratégico.
2. Defi nir uma Estratégia: Analisar 
o contexto da crise e correlacionar 
com os maiores desafi os da 
organização, defi nindo objetivos, 
planos e ações. 
3. Identifi car facilitadores e 
multiplicadores: Em todas as 
empresas existem inovações ou 
boas práticas. Mapear, reconhecer 
e empoderar os inovadores, tenha 
certeza que outros seguirão.
4. Estimular a cultura de inovação: 
Criar regras, ambientes e preparar as 
pessoas para tornarem a criatividade 
e a inovação um hábito.
5. Tirar as ideias do papel: Não 
adianta planejar e não executar. 
Coloque as ideias em prática, teste 
rápido. Erre e melhore fazendo.
6. Articular redes de inovação:  
A inovação pode vir de fora da 
empresa. A inovação aberta pode 
acontecer com fornecedores, 
universidades e até concorrentes.
7. Insista apesar das adversidades: 
Inovação é determinação. Se um 
caminho não funcionar, mude. 
8. Enfrente a Crise: É exatamente 
aí que surgem as oportunidades, 
principalmente em um cenário 
incerto econômica e politicamente. 
Inovar é correr riscos e pequenas 
alterações podem promover grandes 
impactos.

CONSULTORIA

INOVAR EM TEMPOS DE CRISE: 
RISCO OU OPORTUNIDADE?

Rafael de Tarso Schroeder,
Prof. Instituto Superior de Administração e 
Economia (ISAE), de Curitiba (PR);
Consultor especialista em Gestão da 
Inovação no Senai (PR).
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A indústria brasiliense contribui de forma decisiva para o desenvolvimento econômico e social 
do DF. E, por meio da atuação do Sistema Fibra (Fibra, Sesi, Senai e IEL), novas iniciativas 
estão sendo colocadas em prática para gerar mais emprego, renda e receita em impostos. 
Exemplo disso foi o lançamento da marca Indústria Brasília – Selo Fibra, como parte do Projeto 
de Promoção da Indústria do Distrito Federal, uma parceria com o Sebrae para valorizar o 
produto feito aqui e transformar o setor industrial em novo ícone da região.
Para mais informações, acesse www.sistemafibra.org.br.
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O SEBRAEtec é a solução criada pelo Sebrae para facilitar o seu acesso a 
serviços de inovação e tecnologia. Com ele você pode receber consultorias e 
capacitações focadas no aumento da produtividade e competitividade do seu 
negócio, sempre com valor reduzido. Você vai conhecer um mundo de 
possibilidades para sua empresa crescer.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA O SEU NEGÓCIO

CONHEÇA AS NOSSAS SOLUÇÕES E SOLICITE O SEU SERVIÇO 
SEBRAETEC PELO TELEFONE 0800 570 0800
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