
 
 

w
w

w
.s

ig
eg

o.
co

m
.b

r

 Nº70/ Dezembro/ 2017

Especialista no setor 
gráfico, Sílvio Araújo 
levantou problemas e 
propôs soluções

GRÁFICAS 
CONTRATAM 
CONSULTORIA
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Triênio 2016 /2019

Depois de um ano difícil, a 
indústria gráfica goiana 

olha para 2018 com esperança 
renovada. Apesar da crise eco-
nômica na qual estamos mer-
gulhados e da instabilidade po-
lítica, em 2017 o empresariado 
gráfico goiano olhou para si, 
para suas empresas e buscou al-
ternativas para otimizar seu par-
que industrial e investimentos e, 
com isso, pavimentar o caminho 
de volta ao crescimento. 

Em outubro, vimos várias 
empresas buscarem consultoria 
para aprimorar seus processos, 
desde o atendimento até a pro-
dução, cujos frutos esperamos 
ver florescer no próximo ano. 
Participamos de uma missão 

comercial do Governo de Goi-
ás pela América do Sul, que nos 
permitiu vislumbrar e ampliar 
novos horizontes, com parcerias 
para além das fronteiras brasilei-
ras, e que os resultados deseja-
mos ver consolidados em 2018. 

Apresentamos, em evento 
da Abigraf Nacional, as expe-
riências vivenciadas em Goiás, 
com incentivo à indústria gráfi-
ca e o investimento na qualifi-
cada da mão de obra. Estamos, 
ainda que em passos iniciais, 
descobrindo como a nova legis-
lação trabalhista poderá atuar 
em favor do crescimento eco-
nômico e do desenvolvimento 
social, permitindo a criação e a 
manutenção de empregos, numa 

De olho em 2018
Ações desenvolvidas em 2017 preparam setor para 
retomada do crescimento no próximo ano

relação favorável de mão dupla, 
beneficiando empregadores e 
empregados.

Todas essas ações propo-
sitivas nos fazem renovar as es-
peranças em um futuro próximo 
mais estável, de injeção de novo 
fôlego e de recuperação da nos-
sa indústria. Que 2018 seja um 
ano de renascimento e de cresci-
mento para o setor gráfico. Que 
possamos encontrar as opções 
e alternativas adequadas para 
continuarmos prestando nosso 
trabalho à sociedade, de forma 
a atendê-la em suas demandas.

REGISTRO

Sigego e Heidelberg promovem 
palestra para empresários gráficos

O Sindicato das Indústrias 
Gráficas de Goiás (Sige-

go) e a Heidelberg promove-
ram, em Goiânia, no dia 20 de 
setembro, programação com 
palestras dos especialistas 
Arno Buss e Philipp Fries, da 
Heidelberg, para empresários 
gráficos do Estado. O foco 
principal foi o futuro da indús-
tria gráfica. Os temas das pa-
lestras trouxeram discussões 
sobre  Tendências no mercado 
gráfico mundial e a Evolução 
Tecnológica e Inovações – 
Smart Print Shop 4.0. 

De acordo com o presiden-
te do Sigego, Antonio Almeida, 
que também é vice- presidente 
da Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg), o en-
contro permitiu a discussão de 
temáticas importantes.  “O em-
presário gráfico, em sua maio-
ria, é um ex-funcionário que 
empreendeu e hoje tem sua pró-
pria empresa. Palestras como 
essa, com especialistas falando 
sobre as perspectivas do merca-
do gráfico mundial e brasileiro, 
trazem alento. Eles compreen-
dem que a crise pode – e deve 

– ser superada com ações e ini-
ciativas que visam modernizar 
e alavancar a empresa.”

A motivação do público 
foi perceptível. Muitos empre-
sários gráficos viram na pales-
tra maneiras de superar e tornar 
sua empresa mais lucrativa e 
moderna. “Recomendo a to-
dos os sindicatos do Brasil que 
promovam esse tipo de evento, 
ele motiva muito o gráfico para 
que saia de seu casulo e procu-
re encontrar soluções para sua 
empresa”, explica o presidente 
do Sigego. 
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Dirigido aos gráficos de 
Goiás, o evento contou com 
a participação de empresários 
de pequeno, médio e grande 
porte, que foram unânimes 
em afirmar que iniciativas 
desse tipo são positivas e tra-
zem uma nova visão sobre os 
mercados internacionais e o 
brasileiro, uma nova forma 
de ver a atual crise econômi-
ca que estamos atravessando 
e refletir sobre as maneiras de 
deixar para trás a visão pes-
simista e pensar em superar 
e vencer este momento com 
uma empresa mais compe-
titiva, com uma gestão mais 
eficiente e o foco em produti-
vidade e lucratividade. 

Adriano Oliveira, enge-
nheiro de produção da Gráfica 
Amazonas e Editora, afirmou 
que a iniciativa foi muito impor-
tante, em especial pela carência 
em tecnologia do estado. “Even-
tos como esse propiciam ao em-
presário do Estado uma visão 
global do mercado gráfico”. Ele 
explica que o tema abordado por 
Philipp Fries, da Heidelberg, 
trouxe uma segurança e um 
alento aos participantes. “Ele 
nos mostrou um panorama da 
crise pela qual passaram diver-
sos países e explicou que, com 
criatividade e tecnologia, esses 
momentos difíceis foram ultra-
passados”, afirma Adriano. 

Leopoldo Moreira, pro-
prietário da Gráfica e Editora 
Formato, diretor- financei-
ro do Sindicato da Indústria 
Gráfica do Estado de Goiás 
(Sigego), conselheiro da Abi-
graf Nacional e diretor da 
Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg), tam-
bém enalteceu a iniciativa. “É 
uma grande oportunidade de 
estreitamento da relação for-
necedor/cliente, que traz be-
nefícios para ambos os lados. 
Da nossa parte, como empre-
sário gráfico, é o momento de 
tomar conhecimento da evo-
lução do mercado mundial e 
brasileiro”. 

Arno Buss, gerente de 
vendas consumíveis da Hei-
delberg, um dos palestrantes, 
afirma que essa aproximação 
com o público regional é muito 
bem-vinda. “A troca de expe-
riências atualiza quem vai nos 
assistir sobre novidades e ten-
dências do mercado mundial 
e brasileiro e, para nós, é uma 
grande oportunidade de nos 
colocarmos em contato com a 
realidade vivida pelo empresá-
rio local e saber seus anseios e 
necessidades, estreitando a par-
ceria que sempre foi tradicional 
entre a Heidelberg e seus clien-
tes, estejam eles onde estive-
rem”, afirmou Arno Buss.
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PARCERIASMERCADO

Um dos maiores eventos mundiais do setor grá-
fico, a Print Chicago foi realizada de 10 a 14 

de setembro, no Mc Cormick Place e apresentou 
novidades tecnológicas e de gestão para o público 
participante. A tendência destacada entre diversos 
expositores foi o uso da tecnologia digital, desde a 
impressão até o acabamento.

Entre os participantes brasileiros do evento 
estava o empresário Renan Marra, gerente comercial 
da Poligráfica, importante empresa goiana da área.  
Ele participou de toda a programação e visitou a 
feira, em especial as marcas que são referência no 
Brasil, como a HP e a Konika Minolta. 

Para ele, ainda não é o fim das impressoras 
offset, mas o caminho está aberto para as máquinas 
digitais, com a tecnologia Link Jet. “Infelizmente 
não podemos falar que isso vai ser uma realidade 
tão próxima no Brasil, porque são equipamentos 

Futuro é digital: setor gráfico
caros e que demoram a se pagar, além disso não tem 
uma vida útil bacana”. 

Outra perspectiva trazida pela feira, segundo 
Renan, foi de gráficas online. Muitas empresas 
apresentaram softwares de print, que podem 
diminuir a estrutura física das gráficas no futuro. 

Mas o destaque do evento foi para a formação 
oferecida. Entre treinamentos gratuitos e pagos, 
foi possível conhecer novas técnicas e visões de 
mercado. Renan destacou a palestra do especialista 
mundial  Frank Romano. 

Romano destacou a força da indústria de 
impressão, apesar dos diversos desafios enfrentados, 
como taxas postais, políticas governamentais 
e o avanço da internet. Para o especialista, as 
impressões digitais e as embalagens de papel, mais 
sustentáveis que as de plástico, são a aposta no 
futuro das gráficas.

Sigego integra missão comercial do 
Governo de Goiás à América do Sul
Antonio Almeida, presidente do sindicato, participou da comitiva do 
governo, que visitou Uruguai, Argentina e Paraguai

Empresários de diversos se-
tores da economia goiana 

integraram, em setembro, a co-
mitiva do Governo de Goiás 
que visitou países da América 
do Sul em missão comercial. O 
presidente do Sigego, Antonio 
Almeida, foi um dos membros 
da comitiva que esteve, entre os 
dias 8 e 13 de setembro, no Para-
guai, Argentina e Uruguai, junto 
com o governador Marconi Pe-
rillo e representantes do gover-
no. O objetivo foi apresentar as 
potencialidades da economia do 
Estado para autoridades, empre-
sários e investidores.

Para Antonio Almeida, 
a visita aos países vizinhos foi 
bastante produtiva para a in-
dústria gráfica goiana. “Fomos 
conhecer a economia desses 
países, fizemos contatos e já co-
meçamos ver os resultados”, fri-
sa. Segundo Antonio, os frutos 

dessa missão devem se consoli-
dar em 2018, com a realização 
de parcerias com empresas do 
Uruguai e Paraguai. “Dificil-
mente teríamos acesso a esses 
contatos e, muitas vezes, con-

seguimos parcerias externas im-
portantes para o setor”, destaca. 

A Missão Comercial ao 
Cone Sul faz parte da agen-
da econômica do governo para 
apresentação, a companhias e 
investidores estrangeiros, de 
oportunidades de investimen-
tos em Goiás, com o objetivo de 
atrair novos empreendimentos e 
gerar empregos. Também visa 
aprofundar as relações comer-
ciais, sobretudo nas áreas rela-
cionadas ao agronegócio.

A visita da comitiva come-
çou por  Montevidéu, no Uru-
guai, seguindo para a Argentina, 
onde esteve em Buenos Aires, e 
terminou no Paraguai, na cidade 
de Assunção.
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A crise econômica que atingiu o 
país a partir de 2015 não pou-

pou o setor gráfico. A produção grá-
fica foi reduzida com a recessão no 
mercado em geral, mas não intimi-
dou empresários que acreditaram 
na recuperação do país e em novas 
oportunidades.

É o caso do empresário Fábio 
de Aquino Silva, da Gráfica Visarte, que há quase 
três anos  decidiu investir na melhoria do negócio na 
contramão da desaceleração da economia brasileira. 
“Tive que procurar oportunidades melhores e 
enfrentar a dificuldade”, explicou.

Foi assim que em 2015 ele investiu em 
equipamentos novos e em um sistema de gestão 
para a gráfica, aberta em 2003. No mesmo ano, 
ele investiu em uma impressora 4 cores da marca 
japonesa Ryobi e em uma guilhotina de programação 
da marca chinesa Tiger. 

A estratégia para investir em um momento 
de crise foi buscar tecnologia de ponta com custo 

Crise com 
oportunidade

menor. O investimento chegou a R$ 700 mil, mas 
quase três anos depois, permitiu um aumento de 
100% do faturamento. 

Além disso, Fábio investiu em um Sistema 
Operacional GW, que opera a administração geral 
da empresa. Os orçamentos saíram do bloco para 
o computador e ganharam uma metodologia que 
permite calcular custos de forma mais exata. 

O resultado é eficiente, segundo Fábio, e 
somado à uma equipe de 17 pessoas preparadas 
permitiram que a Visarte crescesse na crise. Até o 
final do ano, a empresa estará em sede própria e 
pronta para novos desafios.

GESTÃO
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Outubro foi um mês para 
detectar problemas e 

propor soluções visando apri-
morar e alavancar a indústria 
gráfica em Goiás. Um grupo 
de gráficas recebeu consultoria 
especializada, que verificou to-
das as fases do processo produ-
tivo, desde o atendimento até 
a entrega do produto final ao 
cliente. O objetivo é otimizar 
recursos para assegurar susten-
tabilidade e competitividade 
no enfrentamento da crise. 

Num ano em que o setor 
enfrentou dificuldades, foi pre-
ciso se reinventar para garantir 
um futuro para as empresas. 
Para isso, as gráficas Cir Gráfi-
ca, Formato, Visarte, América 
e Ellos, com intermédio do Si-
gego, contrataram o consultor 
Sílvio Araújo, que passou uma 

semana em Goiânia visitando 
as empresas, conversando com 
diretores e funcionários e pro-
pondo soluções para os proble-
mas detectados. 

Sílvio Araújo percorre 
o país para prestar consulto-
ria para empresas gráficas. Em 
Goiânia, ele revela que encon-

trou um empresariado desmoti-
vado, mas com vontade de dar 
o volta por cima e voltar a cres-
cer. Segundo avalia, a crise
 afetou todo o setor, desde o 
grande até os pequenos, num 
efeito cascata que desestabili-
zou o setor, já que a fase foi 
de pouco trabalho, o que im-

Gráficas contratam consultoria para 
aprimorar processos e enfrentar crise
Especialista no setor gráfico, Sílvio Araújo visitou cinco gráficas, onde 
levantou problemas e propôs soluções

QUALIFICAÇÃO

pactou nos valores cobrados, 
afetando os custos da empre-
sa. Mas 2018 pode ser um ano 
melhor. Segundo explica, a 
consultoria levantou questões 
relacionadas ao atendimento, 
vendas, produção e financeiro. 
Uma orientação repassada por 
Sílvio às empresas é para a oti-
mização da produção, concen-
trando a produção em equipa-
mentos com melhor produção, 
o que pode ser 
feito com trabalho 
em mais turnos, 
em detrimento de 
outras máquinas 
que não estejam 
em bom estado e 
que demande mui-
to investimento na 
manutenção. 

Durante o 
dia inteiro em que 
passou em cada 
gráfica, o consul-
tor se reuniu com 
as equipes de ven-
das, orçamento, 
atendimento por 
telefone, entre ou-
tros setores, repas-
sando informações 
e orientações que permitam 
uma maior profissionalização 
do atendimento. Sílvio fez 
uma avaliação positiva do tra-
balho realizado e espera dar 
continuidade em 2018, inclu-
sive com ampliação para grá-
ficas menores.

Para o presidente do Si-
gego, Antonio Almeida, no-
vos conhecimentos sempre 

são bem-vindos  para os em-
presários e, em momentos 
como os de crise, tornam-se 
ainda mais importantes para 
ajudar a vencer os obstácu-
los e dificuldades que cená-
rio econômico desfavorável 
apresenta. Segundo assinala, 
em 2018, a expectativa é criar 
uma agenda intensa de troca 
de informações, estendendo o 
trabalho ao interior de Goiás. 

Avaliação

Diretor da Visarte, Fá-
bio de Aquino Silva já planeja 
implementar indicações feitas 
pelo consultor. Entre eles, cita o 
sistema de pontuação para pre-
miação dos funcionários, o que 
irá contribuir com a motivação. 
“Tô sempre pensando em como 
motivar a equipe”, destaca. 

Segundo Geraldo Pires 
Basílio, da Gráfica Ellos, a 
consultoria integra um tra-
balho de aprimoramento da 
empresa, que está em cons-
tante busca por um diferencial 
competitivo no mercado, bem 
como para atender melhor os 
seus clientes. “Já realizamos 
alguns trabalhos e essa con-
sultoria vem acrescentar”, as-
sinala. 

Gráficas participantes

cir Gráfica

ellos

formato

Unicor

Visarte
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ASSEMBLEIA ABIGRAF

Presidente do Sigego palestra sobre 
as perspectivas da indústria gráfica 
no Centro-Oeste
No evento, realizado em Curitiba, o presidente do sindicato falou 
sobre os incentivos governamentais à indústria gráfica goiana

O presidente do Sigego, Antonio Almeida, pales-
trou, na reunião do Conselho Diretivo e da 26ª 

Assembleia Geral Extraordinária da Abigraf Nacional, 
realizada no dia 20 de outubro, em Curitiba, sobre as 
perspectivas para a indústria gráfica da Região Centro-
-Oeste e os incentivos do Governo de Goiás à indústria 
gráfica, com ênfase na isenção de impostos para aquisi-
ção de equipamentos e oferta de formação profissional 
como forma de inclusão mais qualificada no mercado 
de trabalho. 

A reunião realizada em Curitiba reuniu empresá-
rios de todo o País, que aproveitaram a ocasião para 
discutir sobre gestão diante das necessidades atuais e 
futuras da indústria gráfica, além do cenário de mudan-
ças resultantes da aprovação da Reforma Trabalhista. 

A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho 
Diretivo da Abigraf, Julião Flaves Gaúna, seguido do 
presidente da Diretoria Executiva, Levi Ceregato, que 
repassaram alguns comunicados da presidência. Na 
sequência, representantes das regionais da Abrigraf – 
Goiás, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro e São Pau-
lo - falaram sobre temas diversos.

O presidente do Sigego e da Regional Goiás da 
Abigraf, Antonio Sousa Almeida, discorreu sobre as 
perspectivas da indústria gráfica na Região Centro-
-Oeste. Marcone Tarradt Rocha, da Paraíba, abordou 
o tema Um olhar sobre a indústria gráfica brasileira, e 
Jair Leite, do Paraná, repassou informações sobre o III 
Seminário Sul-Brasileiro da Indústria Gráfica. A deca-
dência do Associativismo e campanha de valorização 
da embalagem em papel cartão foram outros temas 
abordados.

O cientista econômico 
Marcelo Ivanildo dos Santos 
Alves proferiu palestra sobre 
as relações trabalhistas com a 
nova legislação, além da mu-
dança de perfil dos sindica-
tos com o fim da contribuição 
sindical obrigatória. Em outra 
palestra, sobre o Desempenho 
da Indústria de Transformação, 
Guilherme Renato mostrou 
que, embora o crescimento do 
setor caminhe a passos lentos, 
já mostra os primeiros sinais 
recuperação do emprego e ren-
da, acrescenta Julião Gaúna, 
presidente da Abigraf.
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ARTIGOREFORMA

Desde o dia de 11 de novembro, empre-
sas e trabalhadores brasileiros passa-

ram a conviver com as novas leis do traba-
lho, resultado da Reforma Trabalhista. As 
novas regras em vigor prometem ampliar 
o diálogo, a simplificação da burocracia e 
a inclusão das novas formas de trabalho na 
lei, o que inclui os trabalhos da era digital. 

Para acompanhar o que muda entre os 
106 artigos da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) inseridos, alterados e revogados 
pela Lei nº 13.467/2017, organizações sindi-
cais prepararam diversos instrumentos que 
permitem a trabalhadores e empregadores 
acompanhar quais são as obrigações e os di-
reitos de quem está no mercado de trabalho.

Segundo o presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), 
Julião Flaves Gaúna, os empresários devem 
estar preparados para necessidades atuais 
da indústria gráfica, além do cenário de mu-
danças resultantes da aprovação da Refor-
ma Trabalhista. Para vencer as barreiras, a 
fórmula é a união. 

O Sindicato da Indústria Gráfica de 
Goiás (Sigego), além de orientar as indús-
trias filiadas, também disponibilizou a carti-

Tá valendo!

lhar sobre a reforma para download 
no endereço: http://www.sindicatodaindus-
tria.com.br/noticias/2017/10/72,117289/
cartilha-reforma-trabalhista-versao-para-
-download.html. O material foi produzido 
pelo Sindigraf São Paulo. 

Em oficina sobre o tema realizada pelo 
Sigego, dúvidas e mudanças pautaram as 
conversas e, sobretudo, o reforço aos sin-
dicatos durante a reforma. “É importante 
avançar sem perder as conquistas e forta-
lecendo os importantes agentes sociais”, 
explicou o presidente da entidade, Antonio 
Almeida. 

Novidade
A Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) lançou o aplicativo Conexão RT. 
Disponível para os sistemas iOS e Android, 
a ferramenta interativa permite a quem 
quiser conhecer a nova legislação pesquisar 
as novas regras e visualizar a legislação 
anterior e a posterior à aprovação da Lei nº 
13.467/17, comparativamente. Para cada 
item, são apresentadas as referências, seja na 
CLT, em leis esparsas ou na jurisprudência.

No dia 11 de novembro 
de 2017 entrou em vigor a Lei 
nº 13.467 de 13 de julho de 
2017, intitulada como Refor-
ma Trabalhista, que modificará 
mais de uma centena de dispo-
sitivos legais da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). 

A prevalência do “acor-
dado sobre o legislado” em de-
terminados temas é merecedo-
ra de destaque. A negociação 
entre patrões e empregados 
passará a valer mais do que a 
lei em situações específicas, 
como no parcelamento das fé-
rias, participação nos lucros e 
resultados, intervalo para des-
canso e alimentação, plano de 
cargos e salários e banco de 
horas. 

Ressalta-se ainda outros 
pontos relevantes: a jornada 
parcial, que poderá ser de até 
30 horas semanais, sem hora 
extra, ou de até 26 horas sema-
nais, com acréscimo de até seis 
horas; a contribuição sindical 
que deixará de ser obrigató-
ria, cabendo ao trabalhador a 
autorização de pagamento; o 
home office (trabalho em casa) 
e a demissão em comum acor-
do, ou seja, a multa de 40% 
do FGTS é reduzida a 20%; o 

 Diogo Goulão

aviso prévio fica restrito a 15 
dias; o trabalhador tem acesso 
a 80% do dinheiro na conta do 
fundo, mas perde o direito ao 
segurodesemprego. 

Além das alterações já 
mencionadas, destacamos es-
pecialmente para a indústria 
gráfica, importantes mudanças 
de grande impacto no segmen-
to, quais sejam: 

1 - Intervalo para alimen-
tação e descanso: Se houver 
acordo coletivo ou convenção 
coletiva, o tempo de almoço 
poderá ser reduzido para 30 
minutos, que deverão ser des-
contados da jornada de traba-
lho (o trabalhador que almoçar 
em 30 minutos poderá sair do 
trabalho meia hora mais cedo); 

2 - Trabalho Intermitente: 
Serão permitidos contratos em 
que o trabalho não é contínuo. 
A remuneração será definida 
por hora trabalhada e o valor 
não poderá ser inferior ao va-
lor da hora aplicada no salário 
mínimo; 

3 - Férias parceladas em 
três vezes: As férias anuais de 
30 dias podem ser divididas 
em três períodos, sendo que 
um deles não pode ser menor 
que 14 dias; 

4 - Banco de horas ne-
gociado individualmente: An-
tes da reforma, precisava ser 
negociado em convenção co-
letiva. Com a reforma, é per-
mitido que o banco de horas 
seja feito mediante acordo en-
tre patrão e empregado. Uma 
gráfica, por exemplo, pode au-
mentar as horas extras dos seus 
funcionários na época de gran-
de demanda e conceder dias de 
folgas nos meses seguintes de 
baixo movimento.

 Nesse viés, e, ao contrá-
rio do que se possa imaginar, 
os sindicatos passarão a ter pa-
pel ainda mais relevante na de-
fesa dos direitos e interesses da 
categoria, sendo peça essencial 
nas relações de trabalho. 

Diogo Goulão - Advogado inscrito 
na OAB/GO sob o nº 24.307, Sócio do 
escritório Silvério e Gonçalves, Membro 
da Comissão de Direito do Trabalho da 
OAB/GO e do Conselho Temático de 
Relações do Trabalho da FIEG. Contato: 
diogo.goulao@silverioegoncalves.com.br

A reforma trabalhista e prevalência 
do acordo sobre a legislação
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PATRIMÔNIONOTA

Avinci DX3200
A Agfa Graphics lançou a impressora de sublimação de cores: a Avinci DX3200. O equipamento 

para sinalizações flexíveis oferece qualidade de impressão em tecidos à base de poliéster. A impressora foi 
apresentada na ISA - International Sign Expo 2017, de 20 a 22 de abril, em Las Vegas (Estados Unidos) e 
também na FESPA 2017, de 8 a 12 de maio, em Hamburgo

(Alemanha). (Fonte: Graphprint)

Parceria EFI e a Xerox
Com a expansão da parceria entre EFI e Xerox, a empresa passa 

a oferecer a solução web-to- print Digital StoreFront (DSF) a fornece-
dores do setor gráfico de todo o mundo. O produto é usado tanto em es-
tabelecimentos comerciais quanto em particulares, já que oferece uma 
plataforma digital para que os clientes possam se conectar com seu 
fornecedor preferido. Com o produto, as impressoras atingem status 
proativos nos trabalhos Web e os clientes ganham melhor visibilidade 
do processo de produção através de um rastreamento on-line. 
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PATRIMÔNIO#SmartPrintShop

Push to Stop é a nossa visão da produção gráfica “smart” 
no futuro. Com máquinas e processos inteligentes 
interconectados por uma rede que organiza e processa 
todos os trabalhos de impressão de forma totalmente 
autônoma. O operador só intervém se necessário. Isto é 
inestimável, porque você ganha tempo para se 
concentrar no que realmente importa. Simply Smart.

Heidelberg do Brasil Sistemas Gráficos e Serviços Ltda.
Alameda África, 756 Santana de Parnaíba-SP, Brasil
Telefone: 11 5525-4500, www.heidelberg.com/br


