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

Confira alguns dos principais serviços e atividades disponíveis aos associados:

 - Acesso à Informação e Comunicação setorial
 - Panorama Econômico do Setor
 - Índice de Custos de Produtos Gráficos
 - Dados Estatísticos do Setor
 - Boletim Empresariais e Econômicos
 - Análise Mensal da Balança Comercial
 - Informação legislativa
 - Informação tecnológica
 - Assistência Jurídica
 - Serviços do Sistema Fibra - SESI/SENAI/IEL  c/ desconto
 - Saúde Ocupacional
 - Negociação Coletiva de Trabalho
 - Visita a feiras no Brasil e exterior
 - Cursos Técnicos - Gestão e Produção
 - Semana da Comunicação Gráfica
 - Prêmio de Excelência Gráfica Jorge Salim

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

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DO DF

BENEFÍCIOS AOS
ASSOCIADOS



Diretoria do Sindigraf-DF

Presidente Sindigraf-DF
Pedro Henrique Achcar Verano

Primeiro Vice-Presidente
Antônio Eustáquio de Oliveira

Vice-Presidente de Patrimônio e Relações 
Institucionais
Giovani Antônio Dias

Vice-Presidente de Comunicação e Marketing
Élvio Barbosa de Sousa Júnior

Vice-Presidente de Ações Sociais
Fernando Antônio S. Olivieri

Presidente da Comissão de Trabalho
Bráulio Pereira de Souza

1° Diretor Secretário
Júlio César de Oliveira

2° Diretor Secretário
Hilton Pinheiro Mendes

1° Diretor Financeiro
João Batista Alves dos Santos

2° Diretor Financeiro
João Ferreira dos Santos 

Suplentes da Diretoria
Alvir Sonza, Caio Graco Santos, Gilcélia 
Pereira da Costa, Luciano de Araújo Alves 
e Roberto José Sousa de Melo

Conselho Fiscal
Efetivo: Francisco Neves Ferreira, Lívia 
Rodrigues da Fonseca e Manoel Vieira Filho.
Suplente: Raimundo Alves da Silva.

ABIGRAF/DF

Regional DF

Presidente
João Batista Alves dos Santos

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DO DF

Publicação do Sindicato das Indústrias 

Ano XXV – Nº 145
Novembro/Dezembro de 2016

Editor Responsável:
Antônio Carlos Navarro 

Edição, reportagem e revisão:
Eduardo Soares - RP DF 02.283-JP

Impressão e acabamento:

Editoração Eletrônica:
Eduardo Soares

Hot Stamping (Capa):

Imagens:
Cristiano Costa/Sistema S, FreePik, 
Divulgação

Papel:
Capa: Couché Suzano Design Matte 210g
Miolo: Couché Suzano Design Matte 115g

Tiragem: 8.000 exemplares

Distribuição:
Associados, fornecedores, sindicatos 

Congresso Nacional, órgãos do Governo 
Federal, Governo do DF, Câmara Distrital 
e clientes.

Envie suas sugestões de matérias, releases e 

Sindigraf-DF
SIG Quadra 3, Bloco C, Lote 87

CEP 70.610-430, Brasília, DF
www.sindigrafdf.org.br

E-mail: sindig@terra.com.br
Telefone: (61) 3344-3733

Fax: (61) 3344-1475

Filiado à FIBRA - Federação das 
Indústrias do Distrito Federal

A força de um setor passa, 
obrigatoriamente, 

pela representação coletiva.

EXPEDIENTE



SUMÁRIO

12
CAPA
IMPRESSÃO 3D

INOVAÇÃO
OS DESAFIOS DOS GESTORES DE INOVAÇÃO

PARA ONDE VAMOS?

28

PRODEGRAF

08

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DA INDÚSTRIA GRÁFICA

14

HAMILTON TERNI COSTA





5
Refile

EDITORIAL

5
Refile

Pedro Henrique A. Verano 
Presidente do Sindigraf-DF

É
importante para a Diretoria 
eleita para a gestão 2017/20, 
agradecer neste momento aos 
associados que participaram do 

processo eleitoral ocorrido no dia 13 
de fevereiro que elegeu a chapa única 
liderada por mim, nos delegando a 
gestão do Sindigraf-DF para mais 
um mandato. Continuaremos a 
trabalhar no sentido de cumprir 
com a nossa missão de representar 
os interesses coletivos da 

as autoridades administrativas e 
judiciárias, observando a legislação 
e os interesses da indústria, assim 
como promover a geração de valor e 
o fortalecimento do setor.
Iniciamos 2017 com a perspectiva de 

últimos anos começa a se arrefecer. 
Não que tenhamos um ano melhor. 
Ainda vamos continuar sofrendo os 
efeitos da crise por um bom tempo. 

presente em 100% das atividades 
produtivas e no cotidiano das 
pessoas, mesmo sofrendo um revés 
de mercado em razão da queda da 
produção e do consumo.  É claro 
que ao reverter a crise, os resultados 

ainda demorarão chegar até nós.
Pensando nisso, o Sindigraf-DF 
executou em 2016, visando  
aprimorar a gestão das empresas,  
um programa de aumento da 
produtividade e redução de custos. 
Estas ações visaram amenizar os 
efeitos da redução de mercado e 

empresas. Outro fator importante 
a ser lembrado e valorizado foi a 
mudança ocorrida com a criação 
e a realização da Semana da 

a ampliação da visibilidade da 

DF. O nosso evento anual passou a 
ser mais extenso, abordando temas 
mais amplos e de grande valorização 
na sociedade como um todo. É 
nossa intenção continuar e aprimorar 
estas ações, procurando cada vez 
mais aproximar os nossos agentes 
do mercado, valorizando cada vez 
mais nossos produtos/serviços e 
empresas.
Objetivando dar continuidade 
à proposta de disponibilizar 
ferramentas para que as empresas 
voltem a crescer, o Sindigraf-DF 
está elaborando, com o apoio do 

Sebrae-DF, um amplo programa 
para 2017 e 2018. Esta proposta 
está em desenvolvimento e poderá 
ter o seu escopo conhecido em 
matéria publicada nesta edição 

projeto está calcado na melhoria 
da gestão, informação tecnológica, 

ajustes de processos produtivos, 

inovação e ampliação de mercado. 
É importante frisar que todas estas 
ações, que estarão sendo propostas, 
serão desenvolvidas por adesão 
com participação das empresas 

e conteúdo. Para que possamos 
alcançar os resultados positivamente, 
é necessária a participação do maior 
número possível de empresas.

ANO NOVO, 
NOVAS AÇÕES
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A Fibra promoveu no dia 2 de fevereiro a primeira 
reunião de 2017 do Comitê Gestor de Inovação, que 
é operacionalizado pelo Núcleo Gestor de Inovação 
da Casa. O grupo se reúne na sede da Fibra a cada 
dois meses, sempre na primeira quinta-feira do mês e 
os encontros têm como objetivo a universalização do 
acesso aos processos inovadores para a indústria local, 

Participam do Comitê empresários, entidades 
governamentais, membros de intuições acadêmicas 
locais e representantes de entidades ligadas à indústria, 
como o Senai, o Sebrae, sindicatos e institutos 
tecnológicos.
Durante o encontro, foi feita uma breve apresentação 
sobre o Comitê de Inovação e os outros diversos 
instrumentos de fomento que a CNI oferece 
para incentivar os processos. Entre eles, estão o 
programa Inova Talentos, o Programa de Imersão em 
Ecossistemas de Inovação e os Editais Sesi-Senai de 
Inovação. 
Além de apresentar as plataformas de apoio que 
estão disponíveis para o setor produtivo local, os 
participantes também puderam debater sobre temas 

tecnológico; manufatura avançada; inovações em 

Sindigraf-DF participa de 
reunião na Fibra do Núcleo 
Gestor de Inovação

agronegócio; e a participação de empresas, agências de 
fomento e institutos de pesquisas e desenvolvimento no 
Comitê Gestor.
A convite do Núcleo, o Sindigraf-DF, representado 
pelo superintendente, Antonio Carlos Navarro, e Diego 
Souza, da Athalaia Digital, fez uma dissertação sobre a 
sua estrutura e os serviços prestados aos associados.
Foi apresentado aos participantes do encontro ainda 
uma visão geral do setor, onde foram elencados os 

vivenciada pelo segmento.
Outro ponto observado foi a apresentação das 
demandas do Sindigraf  para a implementação de um 
programa de gestão da inovação.
Como resultado prático, após a explanação os 
representantes do Sindigraf  foram abordados por 
entidades que se dispuseram a colocar suas estruturas 
e ferramentas em busca de soluções em apoio às 
demandas apresentadas. 

aparas

Realizada no dia 13 de fevereiro, a eleição da Diretoria 
do Sindigraf-DF para o mandato 2017-2020. A 
eleição ocorreu na sede da entidade e com urna extra 
disponibilizada no Setor de Indústrias Bernardo Sayão, 
do Núcleo Bandeirante, onde se localizam várias 

O pleito foi realizado com chapa única, encabeçada 
pelo empresário Pedro Henrique Achcar Verano, que 
foi reconduzido ao cargo.
Por decisão anterior da Diretoria, a Assembleia Geral 
Ordinária, realizada mensalmente, teve a sua data 
alterada para o dia 13, possibilitando assim que os 
associados participassem dos dois eventos.
A composição da Diretoria eleita sofreu poucas 
alterações em relação à anterior, o que reforça – não 
só pela existência de chapa única – o sentimento 
coletivo de satisfação pela condução da entidade nos 
últimos três anos, ressaltado pelos resultados positivos 
conquistados.

Sindigraf-DF elege Diretoria 
para a gestão 2017 - 2020

balanço da gestão passada, com as principais ações 
empreendidas pela entidade. Na mesma edição, a 
composição da chapa eleita será divulgada, acompanhada 
das proposições para a nova gestão.
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Sancionada a lei de criação do 
Biotic - Parque Tecnológico do DF

Fo
nt

e: 
Fi

br
a

IST oferece elaboração de Plano 
de Gestão de Resíduos

Foi dado o pontapé inicial para a implementação 
do Biotic — Parque Tecnológico do Distrito 
Federal. A cerimônia de sanção da lei de criação do 
empreendimento foi realizada no dia 10 de janeiro, 
no Salão Nobre do Palácio do Buriti, e contou com a 
participação de representantes de diversas instituições 
privadas e governamentais, como a Terracap, a Fibra, 
e a Secretaria Adjunta de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, da Casa Civil.
Com um novo formato, o Parque Tecnológico 
pretende receber empresas das áreas de Tecnologia 
da Informação, Biotecnologia, Nanotecnologia e 
Telecomunicações. Este modelo altera a proposta 
inicialmente apresentada em lei no ano de 2002, que 
criava o então “Parque Digital” e permitia apenas 
a instalação de empresas ligadas à Tecnologia da 
Informação e Telecomunicações.
O Biotic deve ocupar uma área de 1,2 milhão m2, 
localizada entre o Parque Nacional Brasília e a Granja 
do Torto, e avaliada em cerca de R$ 1,4 bilhão. 
Segundo a Terracap, a expectativa é de que o espaço 
gere mais de 25 mil empregos diretos e atraia algo em 

torno de R$ 1,6 bilhão em investimentos provenientes 
da iniciativa privada.
Defensor do desenvolvimento de produtos com foco 
em valor agregado, o Presidente do Sistema Fibra, 

importância de unir diversos setores em prol da 
ciência, inovação e tecnologia. “Brasília é alvo de 
investidores e, agora, estamos encontrando a forma 
correta de atraí-los. O Setor produtivo está preparado 
para participar deste projeto e proporcionar um 
ambiente favorável para a repercussão e disseminação 
de novos produtos e serviços”, disse.

A partir do dia 26 de fevereiro, empresas de todo o 

Resíduos Sólidos para grandes geradores. 
Segundo a lei, os grandes geradores de resíduos sólidos 
serão responsáveis pela coleta de seus materiais, que 
deverá ser realizada de acordo com os procedimentos 
apresentados no Plano de Gerenciamento de Resíduos. 
O documento passa a ser obrigatório para todos 
os estabelecimentos de uso não residencial e que 
produzam mais de 120 litros por dia de resíduos sólidos 
indiferenciados.
Para auxiliar a adaptação dos processos, o Instituto 
Senai de Tecnologia (IST) desenvolveu metodologias 
de elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGR), com o objetivo de atender às mudanças 

gerador como integralmente responsável pela separação 
do material reciclável, acondicionamento e destinação 
ambiental adequada dos resíduos gerados.

de acordo com a Política Nacional e Distrital de 

gerenciamento de resíduos.
Além de ser uma obrigação legal, a implementação 
dos processos descritos no documento também traz 
impactos positivos para a instituição, considerando 
que, bem administrado, o PGR se torna um programa 
interno de diminuição de desperdícios, contribuindo 
para a redução de custos. Para as empresas que optarem 
pela contratação do PGR junto ao IST, também será 
ofertado o treinamento das equipes envolvidas no 
processo de gerenciamento dos resíduos, além de 
orientações sobre a utilização de tecnologias limpas e a 
utilização de materiais e componentes ecologicamente 

Informações (61) 3353-8736/3351-2205/3353-8784, ou 
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Odo DF, com a proposta de promover a ampliação da atividade da 

contratação e execução das atividades, em parceria com o IEL.
As ações do Projeto PRODEGRAF serão aplicadas nos anos de 2017 e 2018 
e vão abordar áreas como: gestão, capacitação empresarial, comunicação, 
ampliação de mercado e informação tecnológica.
Conheça um pouco das mais das atividades que estão sendo propostas.

De acordo com levantamento dos dados contidos no Sistema SIGA da 
CNI, existem hoje mais de 600 empresas registradas no DF com CNAE do 

ações voltadas somente para pouco mais de 100 empresas, percebe-se a 
necessidade de acesso dessas atividades a um universo bem mais abrangente. 
Para o desenvolvimento setorial é de suma importância estabelecer uma linha 

ações do Sindigraf-DF, além da ampliação de sua base de representação.
Considerando que esse canal de comunicação possibilitará levar às empresas 
informações relevantes, essa ação vai inserir essas novas empresas no 
contexto dos benefícios das atividades e serviços oferecidos pelo Sindigraf-
DF e, por extensão, ao Sebrae.

a) cursos técnicos ministrados em duas edições de quatro cursos 

b) implantação do sistema informatizado de gestão em processo coletivo 
para as empresas participantes.

produção.
É necessário, portanto, a implantação de programas de desenvolvimento 
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informatizadas nos processos de gestão e, eventualmente, para o controle da 
produção.
Como resultado, a expectativa é que essas empresas consigam melhorar o 
nível de gerenciamento, aumentar a produtividade e o conhecimento dos 
índices de resultado.

É patente a importância das missões empresariais no desenvolvimento do 
setor. Essa ação possibilita o acesso a informação tecnológica e a melhoria 
dos processos de produção, além da ampliação do relacionamento com a 

a) Participação em processos licitatórios em estados e municípios 
brasileiros através de desenvolvimento de sistema de informação dos 
editais publicados.Curso básico de capacitação, ministrado pelo Sebrae-
DF,  para participar de vendas ao governo ( federal, estadual e municipal)

distribuição de produtos impressos para papelaria e escritório. Para esta 

Para as empresas participantes será montada uma missão empresarial para 

Dados do Sindigraf-DF mostram que quase a totalidade das empresas 

um limitador de mercado.

facilitada para as empresas aqui instaladas.
No que se refere ao item A, a proposta é viabilizar que as empresas do DF, 
além da participação nos processos licitatórios dos governos Federal e local, 
possam se estruturar e se organizar para participação, também, dos pleitos 
em outros estados e municípios da Federação.
Para viabilizar essa possibilidade, será necessário uma estrutura de 
comunicação exercida pelo Sindigraf-DF para disponibilização dos editais 
publicados pelos estados e municípios. 
É de suma importância a realização de treinamento ofertado pelo Sebrae, que 
contemple as informações sobre as regras e procedimentos necessários para 
que as empresas se organizem para essa participação.
Com relação ao item B, a proposta decorre do fato de que praticamente 

demanda. O objetivo dessa ação é o de capacitar as empresas participantes na 
geração de produtos próprios, agregados a uma rede de distribuição nacional, 
possibilitando, assim, atender todas as regiões do país e, eventualmente, 
participar de programas de exportação.
Em razão dos produtos próprios exigiram uma personalização, é necessária 

de concorrer neste mercado de alto valor agregado.
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ASSOCIATIVISMO

V
ocê já parou para perceber 
como sempre estamos 
envolvidos de alguma forma 
em algum grupo de pessoas? 

Preste atenção, tente se lembrar 
de quais e quantos grupos você já 
participou e participa ao longo da 
sua vida. Não se lembra ou acha 
que nunca se socializou de alguma 
forma? Duvido! Pense bem! Será 
que você nunca freqüentou algum 
grupo de amigos ou conhecidos que 
se reuniam para jogar uma partida de 
futebol ou um dominó, quem sabe 
trocar umas idéias sobre receitas bem 
saborosas ou mesmo um momento 

oração? Pois é, de uma forma ou 
de outra, somos constantemente 
levados a nos reunirmos com 
os nossos semelhantes para 
desenvolvermos alguma atividade. 
Mas por que será que isso acontece? 
Bom, há uma série de teorias que 
tentam explicar isso. Em geral, há o 
reconhecimento de que o ser humano 
é um eterno insatisfeito. Sempre 
que ele consegue resolver algum 
problema, ele parte para uma nova 

entanto, através da capacidade de 
raciocínio e criatividade humana, foi 
possível, se não superar, ao menos 
minimizar essas limitações. Não 
temos asas, mas já existem diversas 
formas humanas para voar (avião, 
helicóptero, asa delta, ultra-leve, 
etc). Não temos tanto a força de um 
urso, mas desenvolvemos máquinas 
e  equipamentos que utilizam a 
força mecânica para fazer o esforço 
que seriam necessários milhares 
de homens. Não somos capazes 
de suportar o frio naturalmente, 
mas desenvolvemos uma série de 
mecanismos para nos abrigarmos 
(vestimentas, isolamentos térmicos, 
aquecedores, calefação...). Não 
somos tão rápidos, mas atingimos 
velocidades impressionantes em 
algum carro, moto ou mesmo 
avião. E como será que alcançamos 
tamanhos avanços na ciência e na 
tecnologia atualmente? Certamente 
foi pela opção de nos reunirmos 
em grupos e analisarmos um 
problema, buscando soluções que 
individualmente não teríamos a 
capacidade de conseguir. Lembra 

ordem de necessidades. Essa busca 
pela satisfação das necessidades faz 
com que o ser humano se reúna 
em grupos, dado que sozinho, 

situação. Quer um exemplo? Qual é 
a graça de ter uma bola de futebol e 
estar sozinho? Você pode até fazer 
algumas embaixadinhas, chutar contra 
a parede e narrar uma simulação de 
jogada, mas uma hora você cansa de 
não ter com quem tocar uma bola, 
não é? Aí uma companhia faz toda a 
diferença! Imagine então dois times 
em um campo grande, com traves 

Outro aspecto que empurra o bicho 
homem para os grupos sociais são 
as suas limitações e fragilidades. 
Diferentemente de outros animais, 
nós somos seres que não temos 
a capacidade de voar como um 
pássaro, nem a força de um urso, a lã 
de um carneiro, ou a velocidade de 
um coelho e tantos outros atributos 
naturais de outros animais, o que nos 
coloca em profunda desigualdade 
na comparação de algumas 
dessas características naturais. No 

POR QUE FAZER PARTE 
DO SINDIGRAF-DF?
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do velho ditado que “Duas cabeças, 
pensam melhor que uma”? Pois é, 
é mais ou menos por aí. Por outro 
lado, em alguns momentos, temos a 

para estarmos com nós mesmos e 
encontrar algumas respostas que só 
estão dentro de nós. Bom, isso é o 
que chamamos de individualidade. 
Entretanto, estar sozinho e estar 
em grupos são duas necessidades 
humanas que se complementam. 
Sendo assim, podemos dizer 
que as pessoas gostam de estar 
sozinhas, mas vivem em grupos. 
Gostam de estar sozinhas porque 
a solidão permite liberdades que 
não é possível no grupo. Mas 
necessitam do grupo porque nem 
tudo de que precisam conseguem 
isoladamente. A associação ocorre, 
portanto, não porque o ser humano 
é essencialmente gregário , mas 
é segregacionista , é sectário , 
e se agrupa por necessidade de 
sobrevivência. O grupo, portanto, 
nasce dos interesses pessoais e das 
necessidades dos indivíduos. 
Bom, tem tudo a ver. Porque os 

grupos sociais são as bases do que 
chamaremos de organizações. Toda 
vez que duas ou mais pessoas se 
reúnem, estabelecem uma interação 
entre si e buscam objetivos comuns, 
temos uma organização.
Em outras palavras, sempre que 
alguém precisa realizar uma atividade 
para a qual é necessário recorrer ao 
concurso de outros, ou sempre que 
algumas pessoas descobrem que, se 
unirem suas forças, conseguirão fazer 
coisas que seriam impraticáveis se 
perseguidas por apenas uma delas, o 
resultado é uma organização.
É nesse conceito de organizações 
que se enquadra o Sindicato das 

criação remonta da necessidade das 
empresas de se unirem para o bem 
comum. Partindo desse princípio, a 
empresa associada recebe em troca 
de sua participação na entidade, 
um grande volume de benefícios 
de valor imprescindível para o seu 
desenvolvimento. A discussão e 
determinação de ações objetivas em 
prol do crescimento setorial, carrega 
em seu bojo todas as que fazem parte 

desse grupo. propiciando o acesso 
a informações em todos os níveis, 
possibilitando participar de missões 
empresarias em feiras, recebendo 
benefícios advindos de negociação 
coletiva com fornecedores de 
produtos e serviços, participando das 

de cursos e treinamentos, recebendo 

acesso às pesquisas de mercado, 
ferramentas de gestão e programas 
de ampliação de mercado. 
Além dos benefícios citados, o 
convívio e a troca de experiências 
com os demais associados são 
importantes para abastecer o 
planejamento e a inovação de sua 
empresa.
Para que tudo isso esteja ao dispor de 
sua empresa, associe-se ao Sindigraf-
DF procurando complementar as 
informações a respeito das vantagens 
e seja um participante nas ações de 

brasiliense.
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CAPA

E
m um recente evento com 
empresários, aproveitando 
o happy hour descontraído, 
surgiu o assunto “como 

as empresas adotam tecnologias 
emergentes”. A conversa estava 
animada quando surgiu a pergunta: 
”alguém já está experimentando ou 
planejando experimentar a curto 
prazo impressoras 3D?”. Fez-se 
silêncio, e, pelo menos para os 
empresários presentes (ali estavam, 
entre outros, executivos de setores 
como indústria e varejo) esta 
tecnologia ainda não apareceu na 
tela dos seus radares. Na verdade 

“lista do que fazer” para os próximos 
dois anos.
Ora, mas uma tecnologia que vem 
despertando muita curiosidade e 
atenção, já com alguns números bem 

estar, pelo menos, no canto da tela 
dos radares dos executivos.  
A revista Forbes publicou um artigo 
onde, por exemplo, alguns analistas 
preveem um mercado mundial 
de mais de 20 bilhões de dólares 
em 2020 (que está logo ali). O 
Gartner (líder mundial em pesquisa 
e consultoria em tecnologia da 

informação), por exemplo, aponta 
que até 2018 a taxa de crescimento 
no seu uso será de 103% ano a ano. 
A PwC (PricewaterhouseCoopers)
estima que 67% da indústria 
manufatureira americana já está 
usando ou experimentando 
impressoras 3D. 
A tecnologia ainda está evoluindo, 
mas as perspectivas são de evolução 
rápida. A Siemens propõe que nos 
próximos cinco anos as impressoras 
3D estarão 50% mais baratas e 400% 
mais rápidas.
As impressoras 3D já estão dando 
claros sinais que começam a sair 
do campo da experimentação 
para mudar ou criar modelos de 
negócio. Um exemplo é a estratégia 
dos Correios dos EUA (US Postal 
Service), que planeja usar seus 
centros de processamento de 
correspondências como hubs de 
impressão 3D. 
As impressoras 3D mostram que 
devemos ter uma visão muito 
mais estratégica que um simples 
olhar de curiosidade tecnológica. 
É possível transformar uma 
cadeia logística, com uma rede de 
impressoras 3D distribuídas pelo 
mundo produzindo em cada local 

um determinado produto. A logística 
sai do deslocamento de produtos 
físicos para envio de arquivos 
digitais. Podemos produzir peças 
e componentes de equipamentos 
que já saíram de linha de produção, 
mas que continuam operando. O 
próprio processo adotado por estas 
impressoras, manufatura aditiva, 
consome menos material (menos 
desperdício) que a manufatura 
subtrativa adotada hoje.
Onde já vemos sua utilização? 
Na fabricação de protótipos, 
acelerando os tempos e diminuindo 
sensivelmente os custos. Um 
verdadeiro achado nas mãos dos 
setores de P&D! A GE e a Ford são 
exemplo de empresas que já usam 
intensamente estas impressoras 
em seus esforços de prototipação. 
Vemos também na fabricação e 
produtos, os mais diversos possíveis.
Que tal uma olhada no biquíni 
de nylon produzido pela 
ContinuumFashion? Totalmente 
produzido via impressoras 3D. Outra 
aplicação reduz o número de peças 
de um determinado equipamento. 
Uma parcela das peças que eram 
feitas separadamente podem ser 
produzidas pelas impressoras 3D. A 

12
Refile

IMPRESSÃO 3D 
NÃO É UMA SIMPLES
CURIOSIDADE TECNOLÓGICA

A marca de material esportivo Adidas 
apresentou o seu primeiro tênis feito 
em uma impressora 3D, em parceria 
com uma organização que combate a 
poluição do meio ambiente. O novo 
modelo foi fabricado a partir de lixo, 
e foram usados poliéster, redes de 
pesca e outros plásticos poluidores 
do oceano.
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indústria aeronáutica está usando isso 
intensamente a exemplo da Boeing e 
Pratt & Whitney.
E quanto ao material que pode ser 

polímeros, cerâmica, metais, vidro, etc.
Como tudo isso afeta as empresas? 
E porque os empresários  devem 
se envolver? Estas impressoras 
têm potencial para transformar 
indústrias e modelos de negócio de 

estratégias de transformação digital 

alheios a esta tecnologia.
Podemos pensar em diversos 
exemplos: uma indústria de máquinas 
de lavar envia um arquivo digital para 
seu cliente que imprime diretamente 
a peça em um centro de impressão 
3D. O cliente não precisa esperar 
dias para a peça chegar na sua casa. 
Isto serve também para caríssimas 
peças de uma aeronave, que podem 
ser impressas em um centro de 
impressão em aeroportos. Olha ai os 
aeroportos gerando uma nova fonte 
de receitas! A UPS gerou um novo 
negócio com centros de impressão 
3D espalhados pelos EUA. E 
porque não produzir brinquedos 

customizados em situações especiais, 
como a experiência da Toys “R” Us 
em Hong Kong?
As impressoras potencializam a 
geração de novos negócios, mais 
focados em criação e design e sem 
necessidade de possuir linhas de 
produção. 
Como a AirBnB é a maior rede de 
hospedagem sem ter um único hotel, 
podemos começar a ver indústrias 
sem fábricas.
Creio que não há dúvidas que as 
impressoras 3D não são apenas 
curiosidades tecnológicas, mas que 
merecem atenção dos  executivos de 
negócio das empresas. 
Elas afetam indústrias existentes 
e criam novas. Podem afetar 
estratégias de criação de emprego 
de governos, uma vez que podem, 
em muitos casos, tornar irrelevante 
o fato de um país ter mão de obra 
barata. Por outro lado geram novas 
oportunidades, com empregos mais 
focados na exploração do potencial 
da tecnologia como criação e design.
É também necessário que a academia 

tecnologia. Nos EUA existem 
iniciativas como esta, de distribuir 
35.000 impressoras 3D pelas escolas 

americanas para criarem as novas 
capacitações necessárias.
O futuro está chegando bem rápido. 
Muitas vezes, por pensarmos 
linearmente, imaginamos que ele 
será apenas um pouco diferente do 
que foi o ano passado ou dois anos 
atrás. Mas a evolução tecnológica é 
exponencial e em dois anos muda 
muita coisa. Basta lembrar que 
em abril comemoramos o quinto 
aniversário do iPad, que afetou 
de forma dramática a indústria de 
computadores.
Portanto, deixar as impressoras 
3D para depois... Talvez não seja 
a forma mais adequada de lidar 
com as transformações que já estão 

é uma grande oportunidade de 
aumentar o seu leque de opções, 
ocupando este espaço no mercado 
e transformando suas empresas 
em grandes redes de atendimento 
às mais variadas utilidades desta 
tecnologia.
Não será impossível o dia em que 
veremos os robôs entrando em 
greve porque seus empregos nas 
tradicionais fábricas estarão sendo 
eliminados por redes de impressoras 
3D espalhadas pelo país.
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INOVAÇÃO

A
inovação é uma palavra que 
traz, embutida em si mesma, 

de contas, estamos falando 
de uma mudança paradigmática 
do status quo, saindo da zona de 
conforto para ousar e procurar 
alternativas mais inteligentes para 
os problemas apresentados no 
cotidiano. Acontece que, muitas 
vezes, os gestores de diversas 
empresas pensam no conceito de 
inovação de uma forma restrita 
ou apenas ligada à inovação 
disruptiva. Por isso, 
é cada vez mais 
importante 

OS DESAFIOS DOS 
GESTORES DE INOVAÇÃO
Os gestores estão lidando com cenários cada vez mais 
complexos, por isso, é importante falarmos em inovação da gestão

falarmos em inovação da gestão.
Atualmente, muitas empresas 
brasileiras estão engessadas em 
modelos estruturais ultrapassados, 
encarando os funcionários da linha 
de frente como meros executores, 
o que acarreta uma supressão total 
de qualquer 

iniciativa 
por parte deles 

para contribuir com 
a inovação e o progresso 

da empresa. Além disso, 
quando o assunto é abordado, 
as organizações imaginam que 
deva existir um setor isolado 
na empresa ligado à inovação, 

quando o ideal é haver uma 
sinergia entre a direção e todos os 
colaboradores.

O assunto é 
delicado, por 

isso resolvemos trazer 
alguns dos principais 

Gestão de pessoas ou gestão com 

não parecer, mas esses conceitos são 
antagônicos e podem levar a erros se 
forem mal interpretados.
A gestão de pessoas pressupõe 
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de controlar as ações dos seus 
subordinados, ou seja, é responsável 
por supervisionar e cobrar. Há 
uma centralização, portanto. No 
outro polo, quando pensamos na 
gestão com pessoas, imaginamos 
rapidamente a ideia de colaboração e 
motivação, e por isso o papel do líder 

Líder e chefe são dois conceitos 
distintos. Líderes são capazes de 
inspirar as pessoas e possuem uma 
relação horizontal com elas, ou seja, 
são capazes de interagir, escutar, 
propor e aceitar propostas. Esses 
líderes, portanto, são formados 
por um processo que envolve 
uma relação mais informal e uma 
aceitação do grupo. Chefes, por 

próprio organograma da empresa, 
uma relação vertical e, por isso, 
possuem uma autoridade funcional, e 
não uma autoridade conquistada no 
grupo.

empresas inovadoras, principalmente 

Acontece que nem sempre é 
possível encontrar esses líderes, e 
muitas empresas ainda enfrentam 
uma resistência muito grande em 

conceito de liderança. O resultado é 
simples: inseridas em um ambiente 

essas empresas podem enfrentar 
uma “morte” natural e prematura 

adaptação.

Falando em autonomia, atualmente 
existem diversas organizações 
que já trabalham no conceito 
de empowerment ao pé da letra. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, não 
são raras as empresas onde não há 
uma horizontalização muito grande 
na estrutura organizacional.

(gerentes, supervisores, etc.), os 

empoderamento (empowerment), 
ou seja, suas responsabilidades 
aumentam, bem como a sua 
participação e poder de decisão. 
Nesse cenário, a colaboração passa a 
ser uma necessidade, e todos podem 
interagir para encontrar as melhores 
respostas para os problemas.

de inovação hoje é justamente essa 
capacidade de empoderar seus 
colaboradores de uma maneira que 
seja compatível com o negócio. 
Evidentemente, cada organização 
possui suas características e estão 
inseridas em ambientes externos 
distintos, no entanto, o que se 
percebe é que a capacidade de inovar 
está presente em qualquer tipo de 
negócio. Se, por um lado, o líder 
deve ser um articulador de redes para 
facilitar insights, o funcionário deve 
assumir o papel de protagonista, já 
que é ele quem percebe os processos 
e o resultado dos esforços da 
empresa na prática.

Os riscos inerentes ao negócio 
talvez sejam um dos principais 

principalmente quando nos referimos 
às grandes empresas. Muitas 
delas, inclusive, precisam passar 
por períodos de downsizing para 
que, logo em seguida, possam 
implementar uma reengenharia dos 
processos internos. Isso porque 
qualquer empresa vive um paradoxo 
quando o assunto é a inovação: se, 
por um lado, a incapacidade de se 
adaptar ao novo mercado acarreta a 
obsolescência da empresa, por outro, 
a inovação traz consigo os riscos do 
fracasso.
Em outras palavras, apesar 
de projetar diversos cenários 
futuros para que possa se manter 
competitiva no mercado, qualquer 
empresa ainda precisa gerar 
resultados no curto prazo, o que 
acaba pressionando não só os 
líderes, como também todos os 

outros colaboradores durante o 
processo.
A solução para esse problema 
já é muito comum em pequenas 
empresas, principalmente start-ups, 
e pode ser adaptada às grandes 
empresas: a estrutura em redes. 
Em vez de assumir uma estrutura 
organizacional interna rígida, que 
pode não se adaptar aos novos 

contar com parceiros ou a gestão 

são alocados nos projetos 
temporariamente dependendo 
da demanda de competências, 
deste modo possibilitando 

adaptação da equipe e da empresa.

Embora ainda existam diversas 

gestores da inovação, é preciso ter 
a consciência de que, atualmente, 
muitas instituições privadas e 
públicas têm disponibilizado recursos 

empresas que apostam em P&DI 
(Pesquisa, desenvolvimento e 
inovação). Como exemplo, podemos 
falar na Lei do Bem, elaborada pelo 
governo federal destinada à inovação 
tecnológica, ou, ainda, a INOVAR-
AUTO, disponível para o setor 
automobilístico.
Claro que, para conseguir aproveitar 
essas oportunidades, a empresa 
precisa estar preparada contábil e 

às exigências feitas pelos órgãos 
públicos, além de apostar de fato na 
pesquisa e no desenvolvimento, ou 
seja, possuir um portfólio de projetos 
de inovação.
Diante disso, muitas organizações 
já contam com grandes equipes 
ou consultorias especializadas em 
promover a inovação nas empresas, 
pois além do suporte interno, ou 
seja, no planejamento da estrutura da 
gestão de projetos, também podem 
ajudar na adaptação para a captação 
desses recursos.
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GESTÃO

16
Refile

D
iante de um mercado cada vez 
mais exigente e competitivo, 
a gestão de produtividade 
deve ser uma constante para 

empresários e gestores. E, para 
aumentar a produtividade, não basta 
investir apenas em equipamentos ou 

Na verdade, o desempenho das 
equipes está diretamente relacionado 
a uma série de outros fatores que 
envolvem organização, padronização, 

de soluções tecnológicas.
Assim, é preciso manter o foco nos 
resultados e no capital humano. 
Porém, algumas situações podem 
atrapalhar a gestão de produtividade e, 

agora quais são erros mais comuns 
cometidos pelas PMEs.

Processos não padronizados 
prejudicam o rendimento das equipes, 
pois quando não há uma rotina de 

os atrasos, os improvisos, a perda de 
tempo e as falhas na execução. Então, 
é essencial mapear todos os processos 

responsabilidades, eliminado desvios 
e atividades que não agregam valor. 
E por meio desta reestruturação, a 
empresa conquista mais agilidade e 

A construção de um plano de me-
tas faz parte da gestão de produtivi-
dade. Entretanto, é fundamental que 

A GESTÃO DE PRODUTIVIDADE

essas metas sejam ambiciosas, mas 
realistas. Caso contrário, podem frus-
trar e desestimular os times. E para 
garantir o engajamento, a recomenda-
ção é fazer com que os colaboradores 

que todos se comprometam com os 
objetivos da empresa.

A qualidade da comunicação interfere 
diretamente no desempenho das equi-
pes e, por isso, os gestores devem ex-
plorar todos os canais internos, como 
e-mails, softwares e, claro, as reuniões 
gerenciais. Todos esses recursos são 
importantes para manter os colabora-
dores informados sobre prioridades, 
urgências e indicadores.

tecnológicas
As soluções tecnológicas são aliadas 
da gestão de produtividade. Sistemas 
integrados, dispositivos móveis e apli-

das equipes. Através destas soluções, 
é mais fácil eliminar desperdícios, 
reduzir custos, organizar proces-
sos, automatizar tarefas, gerenciar 
o conhecimento e estabelecer uma 

A tecnologia também contribui para a 

do compartilhamento de notícias, 
e-books, vídeos, palestras e aulas, que 
podem ser acessados rapidamente, 
através de celulares ou tablets. E é 
preciso lembrar, ainda, que a 
tecnologia é indispensável para a to-
mada de decisões acertadas, oferecen-
do uma visão completa do negócio, 
em tempo real.

O microgerenciamento acontece 
quando o gestor centraliza o poder 
de decisão e passa a atuar diretamen-
te na operação. Neste caso, existe 
uma sobrecarga e o planejamento 
estratégico acaba negligenciado. 
Assim, é preciso apostar na delega-
ção — suportada pela meritocracia e 
pelo desempenho. De fato, a delega-
ção é uma importante ferramenta de 
gestão, que contribui para o desen-
volvimento dos colaboradores.
Deste modo, é possível incentivar 
o aprendizado, fortalecer a motiva-
ção e aumentar a produtividade geral. 
Neste caso, as soluções tecnológicas 
também podem ser utilizadas, pois 
já existem aplicativos que ajudam 
no acompanhamento de prazos, na 
elaboração de listas de atividades e 
no controle de pendências.

Um clima organizacional negati-
vo costuma ser resultado de uma 
gestão autoritária, que provoca 
sérios impactos no rendimento e 
na motivação dos colaboradores. 
Por isso, é fundamental apostar em 
práticas relacionadas a capital hu-
mano. Programas de treinamento, 
políticas de remuneração atrativas, 

e sistemas de recompensas devem ser 
considerados.
Além disso, uma liderança humaniza-
da e colaborativa também é determi-
nante para uma gestão de produtivi-
dade bem-sucedida.

www.guiaempreendedor.com

6 ERROS QUE

ATRAPALHAM
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EVENTO

A
Afeigraf, Associação dos 
Agentes de Fornecedores de 
Equipamentos e Insumos para 

Feiras & Eventos estão juntas em 
mais um grande evento focado no 

Latin America.
O mercado brasileiro é um dos mais 
promissores do mundo. A indústria 

dinamismo e empreendedorismo 
que a projetam para um futuro 
de sucesso. Por isso agora conta 
com uma feira de impressão digital 
compatível com o seu porte.
A ExpoPrint Digital é a casa da 
impressão digital na América Latina. 
Será o primeiro grande evento de 
impressão de 2017 e o momento de 
ver, ao vivo e em funcionamento, 
os equipamentos que vão moldar o 
mercado nos próximos anos.
Um dos fatores mais importantes é 

feira para conhecer melhor os novos 
equipamentos disponíveis e fechar 
negócios.
E esse público conta com uma 
infraestrutura que favorece à 
negociação: pavilhão climatizado, 
stands bem montados, corredores 
amplos para melhor deslocamento, e 
expositores de alto nível.
A ExpoPrint Digital apresenta em 
único lugar, todos os segmentos 
da impressão digital, tais como 
transpromo, mala- direta de alta 
relevância, dados variáveis, impressão 
sob demanda, baixas tiragens, web-
to- print, outsourcing, 3D, soluções 
de acabamento e softwares.
Se você é empresário e deseja 
conhecer o que há de mais moderno 
em máquinas de impressão digital, 

além de ter um atendimento 
diferenciado para decidir os seus 
investimentos, visite a ExpoPrint 
Digital 2017
O termo "impressão digital", 
até pouco tempo atrás era visto 
com dúvidas pelos empresários 

potencialmente poderiam tirar 
vantagem dessa tecnologia.
Mas hoje, com o amadurecimento da 

Na ExpoPrint Digital será possível 
conhecer esse mercado vasto, e ainda 

Transpromo: Abrange os impressos 
que utilizam as faturas de cartões de 
crédito e de bancos como meio de 
publicidade e divulgação de produtos 
e serviços.
Mala-direta de alta relevância: Imagine
um impresso onde a personalização 
não se limita somente a chamar o 
cliente pelo nome, mas também 
utilizar imagens e mensagens de 

Dados variáveis: Um impresso pode ser 
personalizado com dados variáveis, 
saindo do equipamento pronto para o 
despacho para os clientes.
Impressão sob demanda: A tecnologia 
da impressão digital permite às 

material conforme a demanda do 
mercado.

 Impressos 
promocionais ou editoriais na 
quantidade desejada pelo seu cliente, 
sem desperdício.
Web-To-Print: Serviço de impressão 
diretamente da internet para a linha 
de produção.
Outsourcing: Empresas prestadoras de 
serviço especializado em cópias de 
documentos corporativos.

EXPOPRINT DIGITAL
A MELHOR FEIRA DE IMPRESSÃO 
DIGITAL DA AMÉRICA LATINA

O Sindigraf-DF, com o apoio do 
Sebrae-DF, está organizando uma 

colaboradores para visitação à Feira. 
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TECNOLOGIA

T
odas as tecnologias 
de impressão digital 
compartilham o recurso único 
de ser capaz de imprimir 

tiragens muito baixas, até mesmo 
uma cópia.
Isto abre uma janela para um monte 
de aplicações interessantes, como 
impressão personalizada e impressão 
sob demanda. Embora esta seja 
uma capacidade muito conhecida 
dos sistemas de impressão digital de 
alto volume com base em toner, o 
uso da impressão de dados variáveis 
em impressoras digitais de grande 
formato não é tão bem desenvolvido 
ou amplamente utilizado.
A impressão de dados variáveis 

em uma produção pode ter conteúdo 
diferente, um componente, como 
uma imagem, nome ou endereço, 
que varia.
Você pode usar isto para criar 
versões personalizadas de seu 
projeto, ou simplesmente trocar 
algum ou todo o conteúdo em 
cada impressão. Se implementado 
adequadamente, a impressão de 
dados variáveis pode economizar 
tempo e dinheiro, assim como 
oferecer oportunidades únicas para 
projetos de grandes formatos.
Todo projeto de sucesso com 
impressão de dados variáveis começa 
com uma base de dados mantida e 
gerenciada da maneira correta. Uma 
frase muito dita atualmente é "Big 
Data", o que se refere à exploração 
de todos os dados disponíveis de um 
determinado tópico ou atividade.
Os dados são gerenciados 
normalmente via internet, mas você 
também pode construir sua própria 
base de dados, rica em metadados 
sobre seus clientes, ou potenciais 
clientes. O truque com impressão 
de dados variáveis é encontrar ou 

IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS 
INVESTIMENTO ALÉM DA TECNOLOGIA

construir uma base de dados bem 
gerenciada.
Por exemplo, se você quer alcançar 
mulheres jovens com idades entre 
20 e 30 anos com promoções de 
vendas de seus produtos, é claro 
que a base de dados que você pode 
estar interessado precisa conter 
metadados sobre idade e gênero de 
cada indivíduo.
Filtrar o que é de seu interesse em 
um projeto de dados variáveis é 
chamado de "data mining" - ou 
"mineração de dados", e o quão bem 
isso é feito depende da qualidade da 
base de dados e o quão atualizada 
ela é. Mas a efetividade também 
depende da qualidade do motor de 
busca, e os algoritmos usados para 
selecionar o que é interessante e 
os dados valiosos do que é, muitas 
vezes, um enorme banco de dados.
Se você gerencia sua própria base 
de dados, você precisa atualiza-la 
constantemente e mantê-la relevante.
Este gerenciamento direto 
infelizmente é frequentemente 

que o potencial de um banco de 
dados nunca é totalmente explorado.
Ao planejar um projeto de dados 
variáveis, você precisa encontrar um 
equilíbrio entre atingir o receptor 
do produto impresso de uma forma 
pessoal, e respeitar sua integridade.
O passo seguinte é acoplar os dados 
extraídos com a arte criada para o 
projeto de impressão. Para projetos 
pequenos e bem simples, você pode 
atuar com um arquivo de dados 
criado no Excel e importar para, 
por exemplo, o InDesign. Mas para 
projetos maiores e mais complexos, 
você precisará de uma solução 
dedicada para produção de dados 
variáveis.
Existem muitas ferramentas 
de software no mercado para 

ajudar com isto, por exemplo o 
SmartStream Designer da Hewlett-
Packard, PrintShop Mail da Objectif  
Lune e PersonalEffect e uDirect 
da XMPie, apenas para mencionar 
alguns.
Sua próxima técnica é linkar a 
arte e os dados com o sistema de 

- Raster Image Processor - que 
controla o dispositivo de produção. 
Este é chamado algumas vezes de 
DFE - Digital Front End, ou o 

O EFI Fiery RIP é um dos mais 
populares DFEs para dispositivos 
digitais e é compatível com muitas 
soluções de dados variáveis. Seu 
fornecedor de serviços de impressão 
irá saber quais recursos e funções 

suporta, e poder avisar da melhor 
abordagem para um projeto de 
impressão de dados variáveis de 
sucesso.
Se você é um editor, designer ou 
dono de uma empresa de impressão, 
esteja ciente que as oportunidades e 
possíveis benefícios da impressão de 

está pronto e preparado quando - e 
se - o momento oportuno chegar.
Não é necessário dizer que você 

que são percebidas como "legais", 
mas também porque aplicando a 
tecnologia de impressão de dados 
variáveis é possível reduzir custos 
e o tempo total dos projetos de 
impressão. Estes dois aspectos são 
certamente de valor. Explore algum 
projeto de impressão digital de 
grande formato.

Paul Lindström
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IMPRESSÃO FUNCIONAL

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

além da comunicação. Como exemplos, 
podemos citar os impressos que emitem 

água, ou, como no caso que mostramos aqui, 
ajudam no combate a doenças.

E
x-estudantes de literatura na 
Universidade de Cambridge, no 
Reino Unido, Ella Berthoud e 
Susan Elderkin garantem que 

doenças. Amigas inseparáveis, as 
duas escritoras lançaram no Brasil 
uma coletânea que reúne mais de 400 
romances para curar enfermidades 
que afetam corpo e mente.
Batizado Farmácia Literária 
(Verus Editora), o trabalho reúne 
prescrições de leituras para tudo o 
que é chateação. 
Ella e Susan são responsáveis 
também pela criação da biblioterapia, 

tratar os mais diferentes males — de 
câncer e perna quebrada a falta de 
entusiasmo e enjoo matinal.
A palavra foi retirada do Grego 

dos livros”. O conceito é o mesmo 
desde aquela época. “Mas nós 
gostamos de pensar que somos 
as primeiras a trazê-lo para o uso 
contemporâneo. É interessante 

LIVROS DE FICÇÃO AJUDAM 

A TRATAR DOENÇAS

notar a forma como as pessoas 
reagem quando explicamos. Algumas 
simplesmente não entendem 

Já as que compreendem geralmente 
dizem para nós: “Por que alguém 
não pensou nisso antes?”
Na visão das escritoras, a 
biblioterapia pode ser implementada, 
por exemplo, em hospitais e asilos, 

pacientes. “Estudos estão mostrando 
que ler pode ser extremamente 
efetivo para estresse, ansiedade e 
até mesmo para casos de depressão 

Reino Unido, os médicos da família 
podem se valer de um esquema de 
prescrição de livros. A ideia surgiu 
a partir da Agência de Leitura, uma 
organização não governamental 
que seleciona obras para pacientes 
depressivos.”
A ideia surgiu como uma reação à 
expansão dos livros de autoajuda que 

perceberam que a literatura era uma 
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fonte poderosa subutilizada e que 

experiência humana em sua maneira 
mais profunda e intensa. “Ler sobre 
personagens que passaram ou 
sentiram coisas que estou vivenciando 
agora nos deixa menos solitários. 
Os livros nos mostram como olhar 
sob diferentes ângulos, além de nos 
inspirar a tomarmos atitudes. A 
leitura desenvolve nossa capacidade 
de empatia, de nos colocar no lugar 
do outro. Pois é isso que fazemos 
nos livros: ver as coisas de outra 
perspectiva. A literatura — a melhor 
literatura — é sobre como navegamos 
nosso próprio caminho por meio dos 
obstáculos da vida e a forma como 
lidamos com o dia a dia.”
A edição brasileira do livro Farmácia 
Literária inclui alguns dos mais 
importantes escritores da língua 
portuguesa, como Machado de 
Assis, João Guimarães Rosa, Eça de 
Queiróz e José Saramago. 

Fonte: Revista Saúde
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COMUNICAÇÃO IMPRESSA

Reportagem publicada no 
ano passado pela revista 
Superinteressante mostrou que 
aproximadamente quatro em 
cada 10 pessoas preferem o 
livro físico. O texto afirma que as 
pessoas que integram esse grupo 
"não pegam em um e-book nem 
mortas", pois "gostam mesmo é 
do cheirinho e da sensação do 
impresso nas mãos".A

ssinado pela jornalista Ana 
Carolina Leonardi, o texto 
revela que o brasileiro não 
está lendo menos. E que, 

mesmo com todas as distrações 
da atualidade, os americanos ainda 
leem uma média de seis livros ao 
ano - e essa quantidade não mudou 
nos últimos cinco anos. Segundo 
a revista, esse é só um dos mitos 
sobre a leitura que o Instituto Pew 
quer desmetir. Uma nova pesquisa 
feita por lá mostra que o cenário 
fatalista com relação aos livros é 
bastante exagerado: seguimos com o 
mesmo padrão de leitura e os livros 
impressos estão longe de morrer. Na 
verdade - ao contrário da música, 
onde o digital já representa 45% das 

- as páginas de papel ainda são nossa 
forma preferida de ler.
De acordo com a reportagem, o 
Instituto começou a estudar os 
leitores em 2011. Desde então, muito 
pouco mudou nos nossos hábitos 
de leitura. A maioria dos americanos 
ainda prefere os livros físicos: 65% 

dos leitores leram um livro impresso 
pelo menos uma vez no último ano 
e 38% deles se recusa a ler livros 
em qualquer formato digital. De 
fato, o índice de leitura de e-books 
é muito menor: não passa dos 28%. 
Os audiolivros, então, fazem menos 
sucesso ainda - foram consumidos 
por 14% dos 1.520 americanos 
entrevistados pelo estudo. A última 
grande mudança no cenário digital 
havia sido entre 2011 e 2014, quando 
o consumo de e-books cresceu de 
11% para os 28% atuais.
Ainda segundo a revista, o digital 
não está crescendo, mas está 
mudando. Se antes, se destacavam 
os Kindles e outros aparelhos 

e-books, agora está aumentando 
o número de pessoas que leem 
nos smartphones e tablets. Esse 
crescimento foi maior especialmente 
entre os grupos de escolaridade mais 
baixa, que tradicionalmente leem 
menos e-books, mas parecem ter 
desenvolvido uma preferência por ler 
no celular.
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Pesquisadores da Universidade 
de Washington e Lee (EUA) 
constataram esse efeito com um 
teste bem simples: colocaram 
voluntários para ler uma história 

cada um tinha curtido o que leu e 
aí derrubaram, “sem querer”, uma 
grande quantidade de canetas no 
chão. O estudo conta que, quanto 
mais “transportadas” para dentro 
da história as pessoas tinham 
sido, maiores eram as chances 
de levantarem-se da cadeira para 
ajudar a recolher as canetas.
A explicação é que, quando lemos 
algo que realmente mexe conosco, 
criamos empatia pelos personagens 
da história – e quanto maior essa 

ajudar os outros na vida real.

PREFERÊNCIA POR 
LIVROS DE PAPEL

Pessoas que leem 
são “mais legais”, 
aponta pesquisa
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sustentabilidade

O
assunto sustentabilidade tem 
colocado pessoas e empresas 
em lados opostos, num 
verdadeiro cabo de guerra 

entre os que acreditam piamente 
na tese e os que a rejeitam com 
veemência.
Parece haver uma batalha diuturna 
de convicções que coloca de um 
lado a ONU, ONGs, globalistas e 
muitos cientistas, e do outro, céticos, 
nacionalistas, o próprio Trump, 
alguns países em desenvolvimento e 
também vários cientistas e técnicos 
no assunto.
O tema deixou de ser tratado 
racionalmente e adquiriu viés de 
torcida ou disputa ideológica. 
E, independente dos acordos já 
estabelecidos entre as nações, mesmo 
naquelas que assinam qualquer 
documento comprometido ou 
compromissado e juram segui-lo, há 
vozes dissonantes ou discordantes 
que fazem corpo mole e não 
priorizam a busca imediata de 
solução.  
Sustentabilidade não é uma questão 
de opinião, marketing ou meios de 
produção e sim uma questão de visão. 
Não é para ser apenas politicamente 
correto, e sim correto na essência, na 
genuína convicção de que precisamos 
fazer algo de diferente para fazer 
diferença. Sustentabilidade é uma 
crença, uma atitude e, principalmente, 
uma nova forma de encarar o mundo 
e o nosso papel nele.
O problema é que nesse assunto 
ainda há mais gente falando que 
agindo, mais pessoas fazendo tipo 
que fazendo mudanças reais e 

que discutir o aquecimento.
Mas sustentabilidade é também 
um bom negócio. Empresas mais 
sustentáveis serão consideradas 

SUSTENTABILIDADE 
É UM BOM NEGÓCIO

cada vez mais respeitáveis pelos 
consumidores. Há uma nova moral e 
uma nova ética que tomaram conta 
do mercado, e entender esse novo 
mundo passou a ser fundamental 
para corporações de qualquer 
tamanho.
O que antes era desejo, agora 
é obsessão. O que antes era 
diferenciação ou posicionamento, 
transformou-se em obrigação. 
Era uma questão de consciência. 
Atualmente é de decência.
Mas, paixões à parte, precisamos 
defender sustentabilidade com 
responsabilidade. Não podemos 
ser sustentáveis em detrimento 
de empregos e do crescimento. 
Devemos respeitar sem 
inviabilizar. Devemos acreditar na 
autorregulamentação e não apenas 
em sanção.
Emissão zero não pode representar 
ambição zero. Precisamos continuar 
crescendo, gerando empregos e 
consumindo. Não consumindo mais, 
e sim consumindo melhor. Não em 
detrimento do meio ambiente, mas 
sem sacrifício de tanta gente e tantos 
recursos.
O mundo precisa ser mais 
sustentável, mas o mercado também. 
Sustentabilidade é uma forma de 
melhorar o ambiente sem piorar os 
negócios – sustentabilidade é também 
gerar retorno e garantir a perenidade 
das empresas, do trabalho e das 
comunidades. E para isso é preciso 
equilíbrio e muita criatividade.
Ser sustentável não é apenas reciclar 
lixo ou matéria prima. É reciclar 
ideias, rever conceitos e estar aberto 
ao novo.
No assunto de sustentabilidade, o 
Governo tem um papel central. O 
papel de dar direção e não apenas 
controlar. A missão de inspirar e 

não somente vigiar e multar. Cabe a 
ele educar, explicar e compatibilizar 
os eventuais vetores contrários da 
economia e da ecologia.

amanhã. Mas o que deixarmos de 
fazer hoje, será sentido para sempre.
Assim como na medicina evoluímos 
da fase curativa para a preventiva 
e mais recentemente para a fase 
preditiva, assim também devemos 
atuar e evoluir nos conceitos de 
sustentabilidade: recuperar as perdas 
já contabilizadas, preservar o que 
ainda temos e eliminar os riscos de 
prejuízos futuros ao planeta.
Por isso a importância de um 
esforço comum que reúna governos, 
especialistas e empresários numa 
soma exponencial de talento e 
recursos em prol de um mundo 
melhor e mais justo. Hoje e amanhã
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Walter Longo
Presidente Executivo no Grupo Abril e 
ex-presidente da TVA, da Newcomm Bates, 
um dos maiores grupos de propaganda em 
nosso país, além de mentor de Estratégia 
e Inovação do Grupo Newcomm (holding 
formada pela associação de Roberto Justus 
e o Grupo WPP).
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Antonio Carlos Navarro
Superintendente do Sindigraf-DF

A
crise hídrica que se abateu 
sobre o DF está afetando 
sobremaneira o dia a dia 
de seus habitantes. Nas 

residências, onde se concentra cerca 
de 85% do consumo no estado, a 
situação é mais sentida visto que 
altera hábitos adquiridos no período 
de oferta regular. 
A crise afeta também o comércio, 
principalmente para as atividades 
onde a água é imprescindível 
como no caso de restaurantes e 
lanchonetes.
Na indústria o impacto é pontual e 
de maior intensidade para aquelas 
que têm a água como insumo na 
produção, como no caso da indústria 
da alimentação, na construção civil, 
com a produção de pré-moldados, 
entre outras.

são menores mas de certa forma 
também criam situações incômodas 

A CRISE HÍDRICA E GRANDES 
GERADORES: FATORES DE CUSTO 
ADICIONAL NA INDÚSTRIA GRÁFICA

já que neste caso a água não tem 
grande consumo na produção mas é 
utilizada em refeitórios e banheiros. 
Para as empresas que não possuem 
reservatórios que comportem os 
dias de corte, o problema é mais 
sério e exigirá uma grande mudança 
de comportamento e hábitos. A 
redução do consumo pelo uso 
racional nas empresas, em áreas 
afetadas pelo racionamento é a saída, 
além de outras providências tais 
como a coleta de água da chuva para 
utilização em sanitários e limpeza em 
geral. Fica o alerta de que a água da 
chuva sem o tratamento adequado 
não se presta para o consumo 
humano. 
De qualquer forma seja na redução 
da produção ou em investimentos 
necessários para enfrentamento da 
crise, custos adicionais penalizarão as 

Outro fato a ser lembrado é o de 
Grandes Geradores cujas exigências 

entram em vigor a partir de 26 de 
fevereiro de 2016. O alerta é para 

mais de 120 litros de lixo orgânico 
e indiferenciados (papel higiênico, 
absorventes, louça) por dia. O 
excedente passará a ser cobrado 
pelo SLU além da obrigatoriedade 
do cadastro de Grandes Geradores 
no site da empresa pública. 
Informações adicionais poderão 
ser prestadas pela secretaria 
do Sindigraf-DF. Importante 
lembrar que estas exigências 

penalização por multa de valores 
expressivos além de, nos casos mais 
graves, levar ao impedimento de 
funcionamento. Para estas empresas 
os procedimentos exigidos bem 
como a sua operacionalização estarão 
gerando custos adicionais.

sustentabilidade
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praticamente todos os ambientes 
em que vivemos e lidamos com ele 
várias vezes ao longo do dia. Não 
há como pensar em uma atividade 
humana que, de alguma forma, não 
esteja em contato com um material 
impresso. De tanto conviver com 
esses materiais e produtos, o leigo 

Seu foco de atenção está na sua 
funcionalidade: leitura, informação, 
conservação, comunicação, 

produto e sim sua funcionalidade há 
muito cunhamos o termo “indústria 

Essa indústria invisível, no entanto, 
tem uma importância econômica 
considerável, em especial nos países 
desenvolvidos, onde a comunicação 
escrita, o nível de escolaridade 
da população e a diversidade e 
quantidade de produtos embalados 
são sensivelmente maiores do que 
nos chamados países emergentes. 
Segundo estudos da Pira (consultoria 
inglesa especializada nas cadeias de 

suprimento de papel, embalagem e 

mundial teve um faturamento de 
US$ 700 bilhões em 2008, devendo 
atingir US$ 725 bilhões em 2014.
Um aspecto importante desse estudo 
é mostrar a gradual diminuição da 

mercados chamados maduros, como 
Estados Unidos, Japão e Canadá, e 
sua ascensão nos países emergentes, 
como o Brasil. Na América Latina, 
por exemplo, passa de 5% em 
2008 para 6,6% em 2014. Parece 

representa um incremento de 37% 

ou algo como US$ 12 bilhões em seis 
anos, equivalente a um crescimento 
anual de 5,3%. A queda de 
participação no PIB norte-americano 
mostra como essa indústria cresce 
há tempos descolada do crescimento 
do PIB. Ela ainda é importante, mas 
essa importância vem diminuindo. 

do uso dos produtos que imprime. 
Assim, para entender o que a afeta 
e o que irá afetá-la nos próximos 
anos, precisamos compreender as 
principais tendências que alteram 
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PARA ONDE VAMOS?
Pressionada de um lado pelos novos meios de comunicação digitais e 
por outro pelas questões de sustentabilidade, em especial a utilização 
do papel como suporte, a indústria gráfica vem se repensando, 
preocupada, sobretudo, em adequar-se a essas novas demandas 
sociais e em como se reinventar para permanecer como um negócio 
viável nos próximos anos.
Este artigo pretende apresentar uma visão geral da indústria, as 
diferenças entre os mercados maduros e os emergentes, os desafios 
dentro das principais cadeias de valor onde a gráfica está inserida, as 
mudanças na sociedade e as possíveis alternativas que o negócio gráfico 
tem para se reinventar e agregar valor aos seus clientes e usuários, única 
maneira de continuar se mantendo economicamente viável.

e alterarão o modo de vida em 
sociedade e com isso entender quais 
as tecnologias disruptivas que podem 
substituir os seus produtos.

Segundo o Zukunfts Institut 
(Instituto do Futuro), sediado em 
Berlim, as principais tendências deste 
século são:

 A questão da 
sustentabilidade ambiental e as 
mudanças daí provenientes, em que 
o papel assume a função de vilão, 
ainda que muitos dos argumentos 
usados não se sustentem em face da 

replantadas. Saúde. A evolução da 
medicina e a preocupação com o 
bem-estar das pessoas.

 O aumento da 
expectativa de vida das pessoas e 
as alterações no comportamento 
dos adultos maduros, que voltam a 
estudar, empreendem mais, adotam 
um estilo de vida e aparência mais 
jovial, interagem mais, têm recursos 
e educação. Isso pode manter certa 

ao contrário das novas gerações 
acostumadas a hábitos digitais.
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 Com todos os seus 
efeitos, positivos e negativos, como 
já a estamos sentido há alguns anos.

 Mais ativa, 
autônoma, divide o mercado com os 
homens.

 Acesso a informações, 
dados e comunicação pessoal ou 
em grupo onde estiver, conexão 24 
horas.

 A importância 
do eu em uma sociedade menos 
privativa. As pessoas querem 
produtos dirigidos a elas, mensagens 
personalizadas.

 Verdadeiro nome 
desta era, na qual conhecer é mais do 
que ter.

 Evidente, por si só, com 
todas as suas conexões.
Na junção da 

 há o 
crescimento de um movimento 
chamado LoHaS – Lifestyle of  
Health and Sustainability, algo 
como Estilo de Vida com Saúde 
e Sustentabilidade, ou seja, viver 
bem, saudavelmente e consumindo 

que não afetem a natureza, como 
papéis reciclados. No caso dos países 
emergentes acrescento mais duas 
tendências: Urbanização. Hoje, o 

número de habitantes nas cidades já 
ultrapassa com sobra os habitantes 
do campo.

Fenômeno que vemos com clareza 
no Brasil, e que se repete em quase 
todos os emergentes, como China, 
Índia e México. Em alguns anos, a 
classe média será a classe econômica 
dominante mundialmente, com todas 
as suas implicações de demanda.
Todas essas tendências, é claro, 

conhece-las fará toda a diferença no 
futuro da indústria. O novo estilo de 
vida altera a forma como as pessoas 
e as empresas se comunicam e isso 
muda todo o quadro envolvendo o 

Para começar é preciso dizer que 
atualmente já não há qualquer 

exceções, como as embalagens, que 
não tenha um substituto eletrônico, 
com maior ou menor aceitação do 
usuário. A decisão do consumidor 
se dá pela comodidade, custo e 
benefícios proporcionados por esse 
produto, pela experiência positiva 
proporcionada, pela sua conveniência 
e pelo valor que o usuário nele 
enxerga. E aí reside toda a diferença 
entre morrer e sobreviver: no 

benefício proporcionado ao 
usuário. Novas tecnologias podem 
proporcionar esses benefícios 
melhor que o produto impresso? As 
que podemos chamar de disruptivas, 
pois são as que tornam obsoletas as 
tecnologias que substituem, como 
o CD fez com o disco de vinil. Será 
que o e-book, por exemplo, fará o 
mesmo com o livro em papel?

As cadeias de valor e as tecnologias 
disruptivas

três cadeias básicas de valor: 
- Produtiva 
- Comunicação 
   . Marketing 
   . Documentação 
- Conteúdos

Na cadeia produtiva estão inseridos 

relacionados diretamente com as 
linhas de produção ou produtos 
ao cliente: embalagens de forma 
geral, rótulos, etiquetas e tantos 
outros. Na cadeia de comunicação 
está, no campo de marketing, 

relacionados à comunicação e 
expressão social, como folhetos, 
fôlderes, propagandas impressas, 
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mídias externas ou internas. Cartões 
sociais e de visita também se 
enquadram aqui. Já no campo da 
documentação entram todos os 
produtos e serviços relacionados 
a documentos corporativos e sua 

documentos transacionais como 
extratos, impressos de segurança, 
cartões de crédito, etc. Os chamados 
transpromocionais, mescla de 
documentos transacionais e de 
marketing, podem estar em qualquer 
uma das duas categorias.
No que diz respeito à cadeia de 
conteúdos estão os jornais, livros, 
revistas, guias e diretórios em geral.
Se olharmos para esse conjunto de 
produtos, que são a base da indústria 

deles estão sob o fogo cruzado das 
novas tecnologias digitais e serão 
substituídos toda vez que essas 
novas tecnologias proporcionarem 
uma melhor experiência para seus 
usuários.

ampliar o seu entendimento daquilo 
que ele pode fornecer aos seus 
clientes e não se restringir somente 

é entender as necessidades do 
cliente em termos de comunicação, 
documentação, estoque ou logística e 
ajudá-lo neste sentido. Para isso, tem 
de fazer a transição para as novas 
mídias, entender seu funcionamento, 
adotá-las e ajustá-las na medida do 
possível à sua própria oferta. O 

anos, deverá ser mais um gerenciador 
da logística de comunicação de seus 
clientes do que um impressor.

clientes, assim como sustentável 
e digital. Ela se ajusta às novas 
demandas do mercado, entendendo 
as necessidades de comunicação e 
de projetos através da ampliação da 
oferta de serviços tradicionalmente 

integram aos processos dos clientes 
com operações online que reduzem 

tempo e custos. Suas interfaces 
são eletrônicas e seus processos de 
produção mistos.
Se os mercados emergentes, como 
o brasileiro, ainda crescem em sua 
base pela incorporação de novos 
consumidores ávidos por usar 

ao mesmo tempo saltam etapas e se 
envolvem com rapidez no mundo 
digital.

A transição para um novo modelo
Essa expansão, especialmente 
no Brasil, poderá permitir um 
tempo maior de adaptação ao 

principal barreira ao novo modelo 
não é a tecnologia, mas sim sua 
cabeça e visão. O principal fator 
de mudança para um futuro cada 
vez mais imediato é a possibilidade 
de enxergar seu negócio sob outra 
perspectiva. E isso, sabemos, não 
é fácil, mas apresento algumas das 
etapas a serem cumpridas:

• Pensar nos ainda não clientes, 
aqueles que hoje não usam 

mas utilizam outros meios de 
comunicação.

• Conhecer e usar, na própria 
empresa, os novos meios de 
comunicação.

• Pensar nas futuras aplicações e 
não planejar o passado. Em geral, 
quando projetamos o futuro, 
recriamos o passado, o que nesse 
caso é mortal.

• Tirar o foco da impressão, 

de trabalho que possa conectá-lo 
aos clientes. Imprimir é só um dos 
serviços possíveis; daqui a alguns 
anos pode não ser mais o principal 
(já não o é para muitas empresas).

• Acompanhar os trabalhos de 
ponta a ponta e entender as 

trabalho depois de entregue. É 
importante saber seu uso e, em 
especial, seu desperdício.

• Medir resultados fora e dentro. 
Quanto mais auxiliar seus clientes 
a medir resposta do trabalho 
feito, maior a chance de continuar 
a fornecer. O mesmo vale para 

controle.
• Trabalhar em rede, buscar 

parcerias complementares e 
suplementares e gerar redes 
conjuntas de fornecimento. 
Pertencer a uma rede, a uma 
franquia, aumenta a oferta e dilui 
custos. Essa pode ser a saída para 

pequeno porte.

O meio impresso irá perdurar ainda 
um bom tempo. Não há dúvida 
que teremos materiais impressos 
daqui a muitas dezenas de anos. 
Porém, ele sofrerá cada vez mais a 
concorrência de novas tecnologias. 

poderá perdurar ainda mais se 
souber incorporar essas tecnologias 
ao seu conjunto de ofertas e gerar 
os benefícios buscados pelos seus 
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Para manter a competitividade exigida pelo mercado, as empresas precisam simplificar os processos de 
gestão, a fim de torná-los mais ágeis e consistentes. Ao mesmo tempo, o gestor precisa buscar garantias 
de que, com a máxima velocidade e a qualquer tempo, ele terá em mãos os dados que necessita para 
orientar suas decisões. Além disso, é essencial que todas estas funcionalidades estejam disponíveis de 
maneira colaborativa e integralmente conectadas.
Em linhas gerais, essas demandas descrevem exatamente o que um software de gestão empresarial é 
capaz de atender, ainda mais quando tratamos de uma solução em nuvem. Proporcionando um suporte às 
organizações, eles criam soluções administrativas, financeiras e comerciais, além daquelas destinadas a 
solucionar questões específicas de cada segmento.
Este artigo abordará a oportunidade de implantação de um software de gestão em uma empresa.
São dicas para obter o melhor desempenho desta solução tecnológica, observando ainda os desafios e os 
erros que normalmente são cometidos na implantação.

Essa é uma pergunta que encontra 
parte da resposta em si mesma. 

episódios já estão mostrando ao 
gestor a necessidade de buscar 
soluções que certamente serão 
encontradas em um software de 
gestão.

empreendedorismo

QUANDO E COMO IMPLANTAR 
UM SOFTWARE DE GESTÃO NA 
MINHA EMPRESA?

desta necessidade, basta fazer uma 
análise sucinta dos processos de 
gestão, dos procedimentos que 
eles implicam e dos resultados que 
oferecem. Com base nesta análise, é 
possível detectar eventuais falhas e 
fazer uma estimativa do quanto elas 
custam para serem corrigidas ou em 
termos de perda de faturamento.
Comparando os valores apurados 

ao longo de um ano com os custos 
de um software de gestão, o gestor 
poderá ter uma resposta bastante 
clara sobre a conveniência do 
momento para adotar a solução. 
Nesta análise, é necessário observar:

Para tomar decisões com segurança 
e orientar as estratégias que deve 
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desenvolvidos. Sobretudo aqueles 
que interferem diretamente na 
entrega de pedidos.

e o recebimento do que adquiriu, 

automatizados é capaz de gerar.

O gestor deve ser capaz de 

são aqueles produtos, mercadorias 
ou serviços que oferecem os 
melhores resultados, distinguindo 
daqueles que dão prejuízo ou 
que simplesmente empatam o 
capital. Se não é possível fazer esta 

mais um sinal de que o software de 
gestão é necessário.

Também é essencial que o gestor 

situação de estoque, com capacidade 

maior giro e aquelas que encalham. 
Há casos, inclusive, em que é preciso 

de produtos, de mercadorias ou de 
insumos.

é fundamental para a política de 
relacionamento com fornecedores 
e para a garantia de atendimento a 

se livrar de mercadorias encalhadas, 

a realização de promoções, por 
exemplo.
Se o controle de estoque não é feito 

da falta de um software na gestão da 
empresa.

de contas a pagar
Se o gestor não tem o conhecimento 

que tem a receber e sobre o que tem 
a pagar, há mais um indício de que 
é chegado o momento de implantar 
um software de gestão na empresa.

De fato, a implantação de um 
software gestão na empresa é capaz 
de oferecer uma série de soluções 
que serão determinantes para o 
melhor desempenho do negócio. 
Contudo, a medida não será 

alguns cuidados e também se não for 
acompanhada de outros expedientes.
A começar pela plena compreensão 
dos processos que a empresa 

como um facilitador, que reduzirá 
a complexidade dos trâmites da 
empresa, aumentando a velocidade 

disponíveis em um banco de dados 
único. Este banco será acessado por 
cada departamento da empresa, de 
acordo com a necessidade.
Nesse sentido, o sistema estabelecerá 
novas rotinas, tanto para as pessoas, 
quanto para os processos e estas 
rotinas devem estar de acordo com a 
realidade do negócio.
Portanto, da mesma forma que é 
fundamental fazer a escolha do 
software adequado, também é 
essencial fazer o pleno envolvimento 
da equipe com as soluções 
oferecidas, treinando-a de maneira 
adequada para interagir com as novas 
rotinas.

Em princípio, todo software de 
gestão segue as mesmas orientações 
básicas que, até certo ponto, são 
iguais para todos os casos. Porém, a 

de negócio apresenta, as soluções 
também devem ser apresentadas de 

Por exemplo, uma loja de material de 
construção trabalha com controles 
diferentes daqueles que são feitos 
em uma cafeteria que, por sua vez, é 
distinta de um pet shop e assim por 
diante. Portanto, ainda que sejam 
comuns a todos alguns dos tipos de 
registros básicos que são feitos por 
um ou por outro tipo de negócio 

seguir, o gestor precisa ser abastecido 
de informações administrativas sobre 
a empresa. A velocidade com que 
essas informações são entregues e a 
consistência dos dados obtidos, em 
grande parte, são determinantes do 
sucesso das ações.
Da mesma forma, as informações 
inerentes a negociações, preços, 
condições de pagamento, 
disponibilidade de estoques, 
atendimento ao cliente, entrega 
de produtos ou de serviços, entre 
outras que são fundamentais para o 
andamento do negócio e capazes de 
garantir as vendas e a manutenção 
dos clientes, precisam transitar com 

Ora, se são necessárias reuniões 
desgastantes e cobranças insistentes 
para que estas informações possam 
ser transmitidas e se a transmissão é 
feita por meio de extensos relatórios, 
estes são fortes indício de que 
um software de gestão precisa ser 
adotado.

Quando o gestor detecta que há 
perda de tempo, de material e de 
dinheiro em decorrência de erros 
operacionais que exigem retrabalho, 
surge outro indicativo de que um 
software de gestão é bem-vindo.

nos processos?

deve permitir ao gestor detectar com 
facilidade eventuais gargalos que 
possam surgir no ciclo do negócio 
– desde a fabricação de produtos 
ou aquisição de mercadorias ou de 
insumos, até a entrega, passando 
naturalmente pelos processos de 
comercialização. Se o ciclo não é 

mais um indício de que o software 
de gestão é necessário.

Um dos fatores que determinam 
o sucesso — ou o fracasso — de 
um empreendimento é a velocidade 
com a qual os processos são 
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clientes por CPF ou CNPJ, endereço 
etc. — grande parte das rotinas são 
diferentes entre um e outro.
O controle de estoque, por exemplo, 
é algo muito mais importante para a 
loja de material de construção do que 
seria para uma barbearia — que, por 
sua vez, exige um controle de agenda 
de atendimento a clientes bastante 

uma loja de material de construção.

Além disso, o software deve estar 
aberto para a utilização de aplicativos 

agilidade de processos. Por exemplo, 
existem aplicativos elaborados 
para empresas que mantêm frotas 
próprias ou que têm a logística como 
um aspecto importante do negócio. 
Da mesma forma, há aplicativos 

a contabilidade ou mesmo para as 
ações de comunicação e marketing 
da empresa, entre outros, que 
precisam ser considerados caso a 
caso.

As soluções em nuvem vieram 
agregar um valor ainda maior aos 
softwares de gestão. Enquanto 
em tempos passados era preciso 
implantar o sistema localmente 
— o que exigia o custo adicional 
com um servidor dedicado e com 
redes complexas —, atualmente, é 
possível utilizar sistemas remotos, 
que interligam toda a empresa a 
partir da internet, dispensando os 
custeios excessivos e permitindo que 
várias soluções estejam disponíveis 
simultaneamente para todos os 
usuários.
Ao mesmo tempo, com o sistema em 
nuvem, a manutenção permanente 
é garantida, com atendimento 
imediato às solicitações e sem a 
necessidade das visitas técnicas. 
Esta possibilidade também diminui 
bastante o custo da solução.

Outra questão essencial para o 
sucesso de um software de gestão é 
oferecer à equipe um treinamento 

completo e compatível com 
a necessidade. Naturalmente, 
o comprometimento dos 
colaboradores com o novo sistema 
deve ser liderado por um ou mais 
membros da equipe, conforme a 
necessidade. Contudo, a informação 
técnica precisa vir do fornecedor 
do software de maneira clara, com 
a possibilidade permanente de 
eliminação de dúvidas e de auxílio 
na execução de tarefas — o que 
é fundamental, sobretudo na fase 
inicial da implantação.
Mais uma vez, cabe ressaltar a 

oferece nesse sentido, considerando 
a facilidade de contato online e 
permanente com o instrutor. Esta 
possibilidade aumenta, e muito, 
a velocidade de assimilação das 
funcionalidades do software por 
parte dos colaboradores que vão 
utilizá-lo.
Da mesma forma, o uso de um 
software em nuvem elimina aquela 
dependência que pode surgir 
quando a documentação do sistema 
é dominada por apenas alguns 
funcionários da empresa, o que se 
torna um inconveniente quando há a 
necessidade de troca na equipe. Uma 
vez que o acesso ao treinamento 
online é amplo, o conhecimento 
sobre o sistema permanece acessível 
a todos, com grande facilidade.

A implantação de um software 

implantação de uma nova cultura 
na empresa. Portanto, é também o 
momento de revisar os processos, 
com a oportunidade de eliminar 
aquilo que ocorre de errado.

Como estamos falando de uma nova 
cultura, é possível que leve algum 
tempo para que ela seja plenamente 

assimilada ou mesmo que receba 
alguma resistência por parte de 
alguns colaboradores. Portanto, é 
essencial fazer o monitoramento 
constante do uso, inclusive em fases 
posteriores.

membros da equipe deixem de 
usar algumas das funcionalidades 
do software e que retomem velhos 
hábitos, como o uso de planilhas e 
de controles paralelos.

gestor enfrenta para adotar a solução 
de um software de gestão é superado 
logo que ele decide implementá-la. 

muitas vezes, impede que os passos 
seguintes sejam dados, inclusive para 

atenderá às necessidades da empresa. 
Para solucioná-lo, é preciso que o 
gestor compreenda perfeitamente as 
particularidades do negócio. Nesse 
sentido, é bastante útil conversar 
detidamente com os colaboradores, 
em cada fase dos processos 

são as maneiras mais apropriadas 
para resolvê-las. Nessa conversa, 
também será possível avaliar as 
expectativas quanto à solução 

possíveis focos de resistência à 
implantação, o que permite antecipar 
as maneiras de enfrentá-las.
Ciente do tipo de solução que atende 
à necessidade da empresa, é chegada 

encontrar um fornecedor idôneo, 
que seja capaz de oferecer a solução 
mais apropriada. De fato, é essencial 
que o gestor compreenda tudo o que 
o fornecedor é capaz de oferecer, 
tanto no que diz respeito à qualidade 
do produto que entrega, quanto no 
que se refere ao treinamento e à 
manutenção. Nesse ponto, é essencial 
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fornecedora e as funcionalidades do 
software que está sendo ofertado.
A empresa contratada deve fornecer 
os requisitos de equipamentos 
necessários para que o software rode 
plenamente. Em uma solução em 
nuvem, por exemplo, esses requisitos 
devem ser bem mais acessíveis do 
que seriam aqueles exigidos para 
rodar uma solução local.
Nesse momento, é preciso também 

de outras funcionalidades que 
poderão ser agregadas ao sistema 
—- como, por exemplo, a oferta de 
aplicações extras, ainda não previstas 
no momento da implantação inicial, 
mas que podem ser úteis no futuro.

do software, é bastante possível 
que o gestor tenha que enfrentar a 
resistência por parte da equipe em 
adotar a nova cultura. Como visto no 

ser enfrentado por um treinamento 
coerente e pelo constante 
monitoramento da utilização do 
software.

Antes de partir para a implantação de 
um software de gestão, é importante 
que o gestor tenha em mente seis 
erros bastante comuns.

objetivos claros que devam ser 
alcançados a partir da implantação 
do software e que estejam alinhados 
com a realidade da empresa. 
Para tanto, é necessário que exista 
um conhecimento completo sobre 
os processos e uma projeção sobre 

alcançarem melhores resultados 
do que os que são apresentados no 
momento da análise.

Adquirir uma tecnologia sem 
ter o pleno conhecimento das 
funcionalidades que ela pode 
oferecer cria a possibilidade da 
subutilização ou da utilização 
inadequada da solução. 
Portanto, é essencial obter todas 
as informações preliminares 
sobre o software a ser adquirido 
e, naturalmente, garantir que o 
treinamento seja bastante assimilado, 
tanto pela equipe quanto pela 
liderança.

É essencial que as tarefas sejam 

equipe, que sejam conhecedores dos 
processos e com capacidade para 
assimilar o treinamento. 
Só assim será possível obter o 
melhor desempenho do software e 
também atribuir responsabilidades e 
fazer o monitoramento apropriado 
do desempenho na utilização.

No mercado, existem softwares de 
gestão empresarial que oferecem 
soluções genéricas, o que é bastante 
inconveniente se eles não puderem 
ser acompanhados de aplicativos 

solucionar questões inerentes a cada 
setor que a ferramenta se propõe a 
atender.

Abrir mão do treinamento e tentar 
aprender tudo sozinho seria uma 

atitude irresponsável, que poderia 
ser comparada à de alguém que, 
mesmo sem saber dirigir, adquire 
um automóvel. Da mesma 
forma, prescindir de um suporte 
permanente cria riscos muito 
altos, que podem comprometer o 
desempenho da empresa.
Portanto, é essencial que a escolha 
do fornecedor recaia sobre uma 
empresa que seja capaz de oferecer 
tanto um treinamento apropriado, 
quanto um suporte permanente.

Acreditar que a equipe assimilará 
todas as funcionalidades do software 
e as colocará em prática como o 
desejado também pode representar 
uma séria negligência. 

as resistências podem surgir e, junto 
com elas, podem ocorrer falhas na 
utilização da nova solução. 
Portanto, é essencial monitorar o uso 
da tecnologia adotada.

A implantação de um software de 
gestão é uma solução condizente 
com a realidade atual e se torna 

a partir dos critérios vistos nesse 
ebook.
Considerando que atualmente a 
solução em nuvem permite não só 
as vantagens que a automatização 
oferece — agregando também os 
valores que a proximidade constante 
com o fornecedor que a internet 
permite —, percebe-se que esta é a 
melhor alternativa a ser adotada no 
momento.
Adquirindo os produtos de uma 

de ajudar no dimensionamento da 
solução ideal, certamente o gestor 
obterá os melhores resultados, 
quando optar pela implantação de 
um software de gestão.

www.guiaempreendedor.com
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EXPOPRINT DIGITAL 
LATIN AMERICA

PAPERWORLD

ABRIL 2017

MARÇO 2017

JANEIRO 2017

FEIRAS E EVENTOS

Por quase 70 anos, ISA International Sign 
Expo tem quebrado recordes em vendas. 
São mais 20.000 visitantes e cerca de 600 
fornecedores que se reúnem neste evento 
sempre emocionante.
Realizada anualmente, a ISA Sign 
Expo é o lugar perfeito para você fazer 
investimentos em sua empresa. 
A feira é uma grande reunião de 

uma programação com exposições 
com soluções sérias, resultados reais 
e oportunidades para os participantes 
fazerem conexões.

Será o primeiro grande evento de 
impressão de 2017 e o momento de 
ver, ao vivo e em funcionamento, os 
equipamentos que vão moldar o mercado 
nos próximos anos.
Um dos fatores mais importantes é que 

conhecer melhor os novos equipamentos 
disponíveis e fechar negócios.
E esse público conta com uma 
infraestrutura que favorece à negociação: 
pavilhão climatizado, stands bem 
montados, corredores amplos para melhor 
deslocamento, e expositores de alto nível.
A ExpoPrint Digital apresenta em único 
lugar, todos os segmentos da impressão 
digital, tais como transpromo, mala- 
direta de alta relevância, dados variáveis, 
impressão sob demanda, baixas tiragens, 
web-to- print, outsourcing, 3D, soluções 
de acabamento e softwares.
Se você já atua, ou pretende atuar, em 
impressão digital, a ExpoPrint Digital é o 
lugar certo para fechar negócios. Lá você 
verá as máquinas em funcionamento e 
conhecerá a fundo as novas tecnologias. 
Paralelamente à ExpoPrint Digital, serão 
realizados congressos que abordarão tanto 
a aplicação das tecnologias de impressão 
digital, quanto as técnicas de vendas e 
apresentação ao seu cliente das soluções 
que sua empresa disponibiliza.

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

FEIRA INTERNACIONAL DE PAPELARIA E 
ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

 Mandalay Bay Convention Center, 
Las Vegas, EUA.

 signexpo.org

 15 a 18
 Brasil - Expo Center Norte - 

Pavilhão Azul. São Paulo - SP
 www.expoprintdigital.com.br/pt/

 28 a 31
 Centro de Exposições Messe 

Frankfurt - Frankfurt, Alemanha
 www.paperworld.messefrankfurt.com

MAIO 2017

Graphitec Convertec é a feira francesa 

impressão. A cada três anos, a exposição 
é celebrada no centro de exposições 
Paris Porte de Versalhes, França. A feira 
reúne expositores que representam o 

impressão, até a transformação, passando 
por todos os processos de impressão, 
acabamento, modelagem, assim como 
serviços e capacitação. Trata-se de uma 
oportunidade única na França de se reunir 
com os pirncipais players da indústria das 

demonstrações e muito mais.

 30 maio a 1 junho
 Porte de Versailles / Paris /França

 www.graphitec.com

GRAPHITEC 2017ISA SIGN EXPO
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Suzano Papel e Celulose lança novo site institucional
A Suzano Papel e Celulose lançou 
em janeiro suas novas plataformas 
digitais, que visam deixar a empresa 
ainda mais próxima e conectada 
ao seu público. Além do site 
institucional e da página de Relações 
com Investidores, as plataformas 
do Grupo Suzano, do Suzano Blog 
e do Instituto Ecofuturo também 
foram atualizadas para trazer 
mais dinamismo ao conteúdo e 
interatividade aos usuários.
Todo o conteúdo da página da 
Suzano Papel e Celulose foi 
atualizado, e no mesmo endereço 
o usuário terá acesso a um novo 
banco de vídeos, aos releases 
recentes da companhia e acesso 
direto aos canais da empresa nas 
mídias sociais. O Suzano Blog, 
por exemplo, passou a ser dividido 
por editorias e contará com uma 
linguagem mais leve. A maior 
interface com as mídias sociais, aliás, 
é uma das principais características 
das novas páginas. Aproveite para 
conhecer e curtir nossas redes 
sociais.
Outra grande novidade das 
plataformas digitais do grupo está 
relacionada à área de Relações com 
Investidores. Além da remodelagem 
da página, a Suzano Papel e 
Celulose passa a disponibilizar 
um aplicativo, compatível com os 
sistemas iOS e Android, a partir 
do qual os usuários poderão ser 

NOTAS

atualização na página da área de 
Relações com Investidores.
A página do Grupo Suzano 
também foi repaginada e, no site 
do Ecofuturo, foram criadas novas 
seções. O usuário encontrará 
agora os releases divulgados, 
novos conteúdos no blog e mais 
informações sobre os projetos 
desenvolvidos pelo Instituto, com 
destaque para o Parque das Neblinas. 
Também estão disponíveis na 
Biblioteca Virtual do Ecofuturo mais 
de 60 publicações para download 
gratuito, como o e-book “Atividades 
em Áreas Naturais”.
A Suzano Papel e Celulose é uma 

maiores produtoras verticalmente 
integradas da América Latina. 
Subsidiária da Suzano Holding e 
parte do Grupo Suzano, a empresa 

papel e celulose e possui operações 

globais em aproximadamente 
60 países. Atualmente, são cinco 
unidades industriais: Suzano, 
Rio Verde e Limeira, no estado 
de São Paulo, Mucuri, na Bahia, 
e Imperatriz, no Maranhão. Sua 
capacidade anual de produção é de 
4,7 milhões de toneladas de papel 
e celulose. A empresa opera ainda 
na área de biotecnologia, por meio 
da FuturaGene, primeira empresa 
do mundo a obter aprovação 
para o uso comercial de eucalipto 

e absorventes higiênicos; lignina, 
um subproduto do processo de 
fabricação da celulose, e potencial 
substituto de derivados de petróleo 
em aplicações de alto valor; e tissue, 
como um parceiro industrial para a 
indústria de papel higiênico.
Mais informações em www.suzano.
com.br

FESPA Brasil 2017 promove nova edição do Congresso 
Internacional de Comunicação Visual e Impressão Digital
O Congresso Internacional de 
Comunicação Visual e Impressão 
Digital terá sua quarta edição 
dentro da FESPA Brasil 2017. Ele 
trará especialistas na indústria que 
vão compartilhar conhecimento 
destacando conceitos, dicas e 
técnicas visando o aprimoramento 

das atividades das empresas de 
impressão.
A FESPA Brasil terá ainda outras 
duas iniciativas: o FESPA Digital 
Textile Conference, voltado ao 
mercado de estamparia digital, e o 
CAMBEA, Campeonato Brasileiro 
de Envelopamento Automotivo, 

que dará ao vencedor a vaga para 
disputar o World Wrap Masters 
Series. Outra novidade é o FESPA 
Showroom, espaço que apresentará 
aplicações criativas e inovadoras 
produzidas com impressão digital.
Mais informações em: www.
fespabrasil.com.br.
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“Two Sides nas Bancas”, campanha em prol dos impressos

sua importância para a economia brasileira crescer, 
apesar do cenário de incertezas e dos juros altos e forte 

setor, segundo o Relatório Ibá 2016.
O PIB (Produto Interno Bruto) do setor alcançou 

relação a 2014. Em relação ao PIB brasileiro, o setor de 
árvores plantadas fechou o ano de 2015 com 1,2% de 
representação em toda a riqueza gerada no País e 6,0% 
do PIB industrial.
“Uma das grandes razões para desempenho positivo é 
a manutenção de investimentos e pesquisas realizados 

manter-se na liderança mundial de produtividade 
e alcançar novos mercados”, explica Elizabeth de 
Carvalhaes, presidente-executiva da Ibá.

No ano passado, as associadas à Ibá investiram R$ 10,5 

540 mil empregos diretos. O setor brasileiro de árvores 
plantadas também foi responsável pela geração de 
R$ 11,3 bilhões em tributos federais, estaduais e 

arrecadação do País.
Já as vendas de celulose, painéis de madeira e papel para 
o mercado externo permitiram ao setor alcançar uma 

em comparação a 2014. Contribuíram, também, para o 

setor, que fechou o ano de 2015 com recordo de US$ 7,7 
bilhões.
Esses e outros dados sobre o desempenho do setor de 

no Relatório Ibá 2016.

A Two Sides Brasil, em parceria com a Total Express, 

a campanha Two Sides nas Bancas, com o objetivo de 
informar que a leitura de impressos não prejudica o 
meio ambiente e é sustentável.
A campanha alcançou 24 mil pontos de vendas, entre 
bancas de revistas, livrarias e revistarias de todo o 
Brasil, que receberão um folder explicativo com a 

“Pesquisa realizada pela American University, de 
Washington, sobre a preferência dos estudantes pelo 
livro impresso, reforça a importância de uma campanha 
que pudesse explicar conceitos de sustentabilidade do 
material impresso, trazendo conhecimento e segurança 

Sides Brasil, Fabio Arruda Mortara.  

Two Sides é uma iniciativa global de empresas da cadeia 
da comunicação impressa, incluindo os segmentos 
de silvicultura, celulose, papel, tintas e produtos 

reprodução, envelopes e postais.
O objetivo é promover a sustentabilidade da impressão 
e esclarecer equívocos ambientais, fornecendo aos 

impressão e o papel são meios de comunicação 
atraentes, práticos e sustentáveis.
Mais informações em www.twosides.org.br
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O
ano de 2017 entra agora em 
seu segundo mês e você já 
tirou as tuas férias e teve opor-
tunidade de se planejar para 

dela um exemplo para o setor. O 
governo tenta estabilizar a economia 
e chegou a tua vez de também fazer 
algo pelo nosso país e, principalmente 

responsável pela sua empresa en-

para conseguir garantir a qualidade, 
cumprir prazos, otimizar mão de obra 
e desempenho de máquinas, enquanto 
calcula o preço dos serviços e contro-

des, sugiro algumas dicas de como 
enfrentá-los.

preços de venda

e variáveis de uma maneira estrutu-
rada, ou seja, considerando custos de 
materiais, mão de obra direta, custos 
indiretos de fabricação, custos de 
venda e despesas administrativas e 

para não dizer impossível, calcular um 
preço de venda preciso, sujeitando sua 
empresa a perder negócios que seriam 
lucrativos ou, até mesmo, aceitando 
pedidos que podem ser proibitivos.

Gerenciar o chão de fábrica
Com um apontamento de produção 

de obra dos funcionários e também a 
produtividade das suas máquinas. 
A gestão e o controle do chão de 
fábrica podem trazer descobertas 
fantásticas e deve ser coordenado 
pelo Departamento de Planejamento 
e Controle da Produção (PPCP)
A partir do momento em que todas as 

formarem para um sistema em tempo 
real o que está ocorrendo, você vai ter 
informações preciosíssimas nas mãos.
Por exemplo, vai poder descobrir que 
duas pessoas operando a mesma má-
quina consomem diferentes tempos 
para processar a mesma OS – com 
isso, você poderá aprender o que o 

rente e transmitir isso para o outro. 

Conseguir cumprir prazos acordados 

dade para os gestores industriais. 
Caso ocorra um atraso, o resultado é 

de da indústria e acaba gerando um 
desconforto que poderia ser evitado 
com o uso de prazos precisos e realis-
tas. O problema é que sem um PPCP 
adequado, esta previsão se torna uma 
missão quase impossível.
Você pode recorrer a planilhas avan-
çadas, mas o ideal é buscar no merca-
do um software especializado. 

Seus clientes estão cada vez mais exi-
gentes com a qualidade dos impressos 
encomendados? Provavelmente sim, 
pois cada vez há menos espaço para 
produtos com baixa qualidade. 

Mas qual é o segredo para se produzir 
produtos com excelente qualidade? 
Eu tenho convicção de que produtos 
com excelente qualidade não são obra 
do acaso, mas sim o resultado direto 
da busca constante pela excelência 
através da gestão da qualidade, o que 
pode ser feito implementando a ISO 

cas de Fabricação e Gestão).

Esta, a meu ver é a área de maior 

lente gestor, com conhecimentos do 
mercado, conhecimentos de recursos 
humanos e de marketing. 

Se a reposta for positiva, ótimo, pois 
o primeiro passo para você melhorar 
a gestão da sua indústria é reconhe-

dos e neles tremendas oportunidades 
de melhoria. Se você não encontra 

provavelmente não há nada a ser 
melhorado na sua indústria, o que eu 
acho pouco provável, com o perdão 
da palavra.
Agora que você tem uma análise 

rados para a sua indústria atingir o 
sucesso, minha recomendação é que 

com a sua equipe sobre qual deles 
deve ser superado em primeiro lugar. 

pode ser superado mais rapidamente 
ou com o menor investimento ou 
que traga mais impacto positivo seja 
o primeiro.
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Engenheiro de Mídia Impressa e diretor da Printconsult Ltda.
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