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Com o objetivo de auxiliar seus associa-
dos, a Abiea destaca algumas empresas 
parceiras que podem oferecer linhas de 
créditos com vantagens especiais prati-
cando taxas mais competitivas.

Loara: Consultoria especializada em 
negociar soluções em crédito bancário 
com propostas de linhas de crédito, taxa 
de financiamento e juros melhores em 
comparação às oferecidas pelos sistemas 
bancários tradicionais.

Sicoob: Oferece serviços e produtos se-
melhantes aos bancos tradicionais, mas 

com linhas de crédito melhores. Possui 
taxas de juros menores e linhas de crédi-
to específicas para associados da Abiea 
(restrito a empresas que já são coopera-
das, não abrangendo novos entrantes).

Weel–Fintech: Nova parceira da Abiea, 
auxilia na disponibilização de linhas de 
crédito com antecipação de recebíveis 
diretamente para as gráficas com taxas 
muito competitivas.

Interessados entrem em contato com a 
Abiea pelo telefone (11) 9-8595-0189 
ou e-mail secretaria@abiea.org.br 

Parceiros da Abiea para linhas de crédito

Sumário

https://landing.inkanto.com/benefits/pt/
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Flexo & Labels 
2021 acontecerá 
em março

A Inmotion, organizadora da Flexo & Labels 
2021, anunciou a data para sua segunda edição. 
A feira, que reúne os principais players do seg-
mento de rótulos, etiquetas e flexografia banda 
estreita do Brasil e da América Latina, acontece-
rá de 9 a 12 de março, no Centro de Eventos Pro 
Magno, em São Paulo.

Entre as novidades da segunda edição está 
a ampliação dos segmentos de negócios, de 
modo que os visitantes da feira poderão en-
contrar marcas e empresas que cobrem um 
universo ainda mais amplo do mercado, incluin-
do soluções para in mold labels, wrap around, 
embalagens flexíveis e termoencolhíveis. A área 
também foi ampliada, totalizando agora 6500 
m2 de espaço de exposição.

Outra novidade é a realização do 7º Prêmio 
Abiea - Prêmio Brasileiro de Excelência em 
Rótulos e Etiquetas Adesivas, que, assim 
como foi em 2019, terá sua cerimônia de pre-
miação durante a feira.

“Estamos planejando a nova edição da Flexo & 
Labels para que ela se torne, novamente, o espa-
ço que a indústria espera para não somente se 
atualizar sobre tendências e tecnologias, como 
também para realizar ótimos negócios”, salientou 
Márcia Romano, organizadora da Flexo & Labels 
2021 e diretora da Inmotion. “O mercado evolui 
de maneira muito veloz, e, assim sendo, estamos 
sempre à procura de novidades para oferecer aos 
nossos visitantes. Em 2021, além de uma área de 
exposição maior, incluímos um dia a mais de ex-
posição, e ampliamos os segmentos presentes na 
feira. Devido ao sucesso de 2019, mais empresas 
se mostraram interessadas em participar da edi-
ção do ano que vem, de modo que, quem estiver 
no evento, poderá de fato se atualizar com o que 
há de mais novo no mercado.”

Para mais informações, visite:  
www.flexoelabels.com 

EVENTOS

http://www.abiea.org.br
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Tel.: 11 5581-9986
25 anos de automação

www.vitoriaribbon.com.br
/vitoriaregiaribbons /industria-reunidas-vitória-régia/ribbonvitoriaregia

MUITO MAIS QUE UM RIBBON
VÁRIOS MODELOS, UM PARA CADA NECESSIDADE

Qualidade e con ança dos produtos originais Vitória Régia®.
Facilidade na identi cação do material que você precisa.

ENTREGA
RÁPIDA

PRODUÇÃO

Colaborou Fernando Bortolim

Se você é empresário e trabalha com 
impressão de rótulos e etiquetas, certa-
mente já se viu diante da seguinte de-
manda: aumentar o volume e velocidade 
de sua produção. Afinal, como atender 
rapidamente clientes que demandam 
materiais Just in Time?

É fato que essa motivação levou vários 
empresários a investirem em soluções 
altamente automatizadas, sejam em sis-
temas convencionais de impressão, seja 
em tecnologias de impressão digital, as 
quais vêm se expandindo rapidamente 
no mercado. Contudo, também é notório 
que essa nova geração de equipamentos 
criou outro problema, que, hoje, se confi-
gura como um desafio a ser solucionado: 
um gargalo que desemboca inevitavel-
mente no setor de acabamento.

Não é à toa que a procura por soluções 
que permitam dar vazão ao volume de 
produtos impressos vem aumentando 
– não somente para colocar a produ-
tividade em novos patamares, como 
também para permitir agregar valor 
ao produto final através de recursos de 
embelezamento.

Desvendando o acabamento
O setor de acabamento é responsável 
por todas as aplicações adicionais à im-
pressão. Essas máquinas recebem as 
bobinas pré-impressas e, na entrada, 
possuem um dispositivo que registra a 
posição exata de impressos para aplicar 
os acabamentos na posição correta, de 
maneira precisa.

A precisão deste sistema, o controle de 
tensão, os mecanismos para montagem 
das matrizes e os recursos para o acerto 

do trabalho são muito importantes para 
que se garanta produtividade, ou seja, a 
união entre velocidade, setup rápido e 
que produzam o mínimo de desperdício 
– pois o material já foi impresso, portan-
do, o desperdício tem um custo alto. 

Não menos importante, esses equipa-
mentos precisam garantir a qualidade do 
acabamento, pois é justamente o acaba-
mento que, na maioria das vezes, chama 
mais atenção em um rótulo.

Soluções
O principal sistema de acabamento que 
100% da produção de rótulos autoadesi-
vos precisam ter é o “meio corte”.

Existem três tecnologias de máquinas 
para fazê-lo; a mais usada é a máquina de 
corte plano, a chamada máquina de bati-
da. A faca plana é feita com uma base nor-
malmente de madeira e é montada uma 
fita de aço no perímetro de corte. A van-
tagem dela é que o investimento na má-
quina e o custo da faca são relativamente 
mais baixos. Porém, a desvantagem é que 
o processo tem limitações em produtivi-
dade, pois o setup tende a ser mais de-
morado devido ao acerto ser complexo, 
pois pode haver mais variações na altura 
de corte nas facas, gerando desperdício. 
Essa tecnologia é indicada para empresas 

Gargalo na produção:  
a hora de investir em acabamento
Se a automação permitiu ampliar a produtividade, as 
empresas agora enfrentam um novo desafio: eliminar  
os gargalos de produção através de soluções de acabamento

http://www.vitoriaribbon.com.br
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Matriz: Filial:
Rua São Tomé N° 119  Sala: 96 - Vila Olímpia
Fones: (11) 2894-4112 / 4111 CEP:04551-080 
São Paulo/ SP

Rua Acará N° 200 Bloco 2/B  Distrito Industrial
Fone: (92) 4104-1186 CEP: 69075-030 Manaus/ AM

Estamos juntos no combate ao COVID-19. Entre em contato com 
nossa equipe comercial, temos condições comerciais excelentes 
para atender sua demanda em um momento crítico mundial.

PRODUÇÃO

somente com tiragens pequenas com 
pouco volume de pedidos.

A segunda opção para o meio corte 
é utilizar máquinas semirrotativas, nas 
quais a base é um cilindro magnético 
e as matrizes são de facas flexíveis que 
montam magneticamente neste cilin-
dro. A máquina possui um sistema que 
compensa a repetição máxima do cilin-
dro com o tamanho do corte. A vanta-
gem neste sistema é a precisão de corte 
e a produtividade, sendo que a veloci-
dade pode chegar a 120m/min. O setup 
também torna-se mais eficiente do que 
nas máquinas de batida.

Porém, essas máquinas requerem inves-
timentos mais altos e o custo da faca 
magnética são consideravelmente mais 
altos. Além disso, existe um desperdício 
no acerto devido a este ocorrer em velo-
cidades mais altas.

Esta tecnologia é eficiente para tiragens 
médias e grandes.

A terceira opção é o corte a laser. Como 
o nome diz, o meio corte é feito pelo raio 
laser a partir da “leitura” de um arquivo di-
gital. Essa tecnologia se desenvolveu mui-
to nos últimos anos e já oferece altíssima 
velocidade (pode chegar a 140m/min). O 
setup pode ser próximo de zero e não re-

quer nenhum ferramental de corte, por-
tanto, o custo operacional é muito baixo. 

Outra vantagem é a grande flexibilidade 
para reproduzir os mais variados forma-
tos de corte. A precisão é muito alta e 
permite cortar a maioria dos substratos 
com qualidade muito similar. É um siste-
ma que combina muito bem com o perfil 
das modernas impressoras digitais, sendo 
útil para pequenas, médias e até grandes 
tiragens. Todavia, a desvantagem é o in-
vestimento alto no equipamento.

Indo além...
Além da operação de corte podemos ter 
em linha nas máquinas de acabamento 
para processos. A segunda operação 
mais usada no mercado é aplicação de 
verniz de acabamento, que realça a im-
pressão nos rótulos. 

Normalmente, essas máquinas estão con-
figuradas com uma unidade flexográfica. 
Neste caso, temos duas tecnologias: a 
unidade rotativa com aplicação do verniz 
UV ou laminação UV contínua, ou a tec-
nologia com a unidade de flexografia se-
mirrotativa que permite mais operações 
incluindo aplicação de verniz com reser-
va, cold stamping e laminação UV. 

Outra opção muito usada no mercado é 
a aplicação em hot stamping para efei-

tos metálicos ao rótulo, garantindo um 
destaque nobre. Normalmente, essas 
aplicações são feitas a partir de matrizes 
planas usando matrizes gravadas quimi-
camente em zinco ou magnésio. 

Esta estação tem a função de aplicar, via 
calor, a película no sentido transversal à 
bobina. Nesta mesma unidade, pode-se 
utilizar matrizes macho-fêmea para re-
produzir efeitos de relevo ao rotulo.

Outra opção muito utilizada é aplicação 
de serigrafia UV, comumente usada com 
tela plana. Ela é mais fácil de gravar, o 
custo é relativamente baixo e permite 
aplicação mais simples de altas camadas 
de tinta para impressão em alto relevo.

Todas estas unidades podem estar em 
linha numa mesma linha de máquina. As 
unidades de impressão hot stamping, se-
rigrafia e flexografia podem, inclusive, ter 
mais de uma unidade nestas máquinas.

A maioria dos rótulos de vinho mundial, 
por exemplo, é produzida em máquinas 
com mais de cinco unidades, com a com-
binação dessas tecnologias. A velocidade 
da linha sempre se limita ao processo mais 
lento, que normalmente é a serigrafia.

O setor de acabamento muitas vezes 
possui várias linhas de máquinas para se 
ajustarem às suas demandas de merca-
do e linhas específicas. Por isso, não há 
dúvida de que esses equipamentos re-
querem uma análise criteriosa das ne-
cessidades em cada mercado para, en-
tão, se optar pela configuração mais 
adequada. 

http://www.todaytec.com.br
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COACHING

No artigo passado falamos sobre a gestão 
de resultados, sobre processos, tempo, di-
nheiro e o quanto os prazos estão sempre 
sob pressão, lembram? Mal sabíamos o 
que estava por vir: o isolamento social.

Com o isolamento social, enfrentamos 
também  uma grande adversidade, que 
significa contratempo, obstáculo, difi-
culdade. É um imprevisto, um aborreci-
mento, uma contrariedade, um impedi-
mento. Um acontecimento inoportuno, 
inconveniente, impróprio, inadequado. 

Saber lidar com as adversidades é im-
portante, até mesmo para evitar que os 
problemas se tornem ainda maiores. A 
questão do equilíbrio emocional é um 
dificultador ou pode se tornar em um 
momento de adversidade. Como con-
sequência desse momento, algumas 
pessoas acabam tendo que lidar com o 
surgimento de problemas psicológicos 
como estresse, ansiedade e depressão.

O que podemos aprender com 
as adversidades e como?
O importante é termos consciência de 
que sempre podemos sair mais fortes 
dos momentos difíceis. Como? Abaixo, 
seguem alguns tópicos:

1. Reconheça a adversidade
2. Avalie a situação
3. Pense antes de agir
4. Seja persistente
5. Seja criativo em suas ações
6. Apoie-se na família e amigos
7. Busque apoio profissional
 
Partindo do princípio de que precisa-
mos aprender em todas as situações, eu 
avalio que o momento de isolamento 
nos possibilitou uma verdadeira análise 
de uma ferramenta que eu considero 
fundamental nos processos de Coa-
ching, a Roda da vida, um instrumento 
de autoconhecimento que convida a 
avaliar diversas áreas da vida: qual é o 
seu grau de satisfação com a situação 
atual e qual a situação, e qual será a ati-
tude que você mudará para atingir a 
situação desejada.

Pois é, atitude! Nada muda se você não 
mudar. A base de todo processo de au-
toconhecimento é a consciência do que 
você precisa mudar e, em seguida, prati-
car essa mudança.

“Insanidade é continuar fazendo sem-
pre a mesma coisa e esperar resultados 
diferentes”
Albert Einstein

É um basta na terceirização dos seus fra-
cassos. Enquanto você atribuir a respon-
sabilidade dos seus fracassos ao outro, 
você não assumirá o protagonismo da 
sua vida e, consequentemente, não tri-
lhará o caminho do sucesso.

Aproveite o que você descobriu no seu 
momento de isolamento, identifique 
qual área precisa de maior atenção e pla-
neje ações para transformar essa área e 
os seus resultados.

Segue abaixo um modelo de roda da 
vida para que você possa se basear.

Encerro esse artigo com um pensamento 
que considero pertinente ao momento.

“Uma visão sem ação não passa de um 
sonho.
Ação sem visão é só um passatempo. 
Mas uma visão com ação pode mudar 
o mundo.”
Joel Barker

Sucesso e que suas mudanças transfor-
mem a sua vida e a de todos que estão à 
sua volta. Quando você muda todos 
mudam. 

Resultados diante das adversidades

Elaine Medeiros
Especialista em Transformar Pessoas 
e Carreiras
Elaine Medeiros, Psicóloga, pós-gra-
duada em RH e Coach, atuou nas 
áreas Recursos Humanos e executi-
va das áreas de marketing e vendas 
no segmento farmacêutico. Com 
pós graduação em Recursos Huma-
nos, Administração Industrial e MBA 
em Marketing. Licenciada pela Lea-
dership Management International 
(LMI) empresa americana líder mun-
dial em desenvolvimento de pessoas 
como facilitadora dos programas de 
liderança pessoal efetiva.
www.elainemedeiros.com.br
elaine@elainemedeiros.com.br 
@elaine.coach
@oficial.elainemedeiros
Linkedin Elaine Medeiros

RODA  
DA  

VIDA

http://www.elainemedeiros.com.br
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NOTÍCIAS

7º Prêmio Abiea 
acontece durante a 
Flexo & Labels 2021

Uma vez mais, as empresas que são re-
ferência em qualidade no segmento de 
rótulos e etiquetas se reunirão durante 
a Flexo & Labels para conhecer os ven-
cedores do 7º Prêmio Abiea – Prêmio 
Brasileiro de Excelência em Rótulos e 
Etiquetas Adesivas.

A feira ocorre de 9 a 12 de março de 2021, 
no Pro Magno Centro de Eventos, e, nova-
mente, irá abrigar a cerimônia de premia-
ção, assim como aconteceu em 2019.

“É uma oportunidade excelente de reunir 
a indústria para uma grande exposição 
de tecnologias, e, também, reconhecer as 
empresas que vêm trabalhando em nível 
de excelência através de nosso prêmio”, 
salientou Elvio Filho, Presidente da Abiea.

Ao todo, serão contempladas 13 catego-
rias que cobrem o segmento de rótulos 
e etiquetas adesivas do Brasil. Para mais 
informações acesse www.abiea.org.br 
ou ligue: (11) 3284-7247 / (11) 3288-0508.

Separem suas peças! Em breve divulga-
remos o calendário de inscrições!

Hybrid Software 
anuncia StepZ 5.2
A Hybrid Software anunciou a atuali-
zação de sua ferramenta step-and-re-
peat StepZ que, assim, chega à versão 
5.2 com novas funcionalidades. Uma 
das grandes novidades é que, agora, 
o StepZ passa a estar disponível como 
uma ferramenta autônoma, oferecen-
do aos clientes a oportunidade de lidar 
com trabalhos com dados variáveis de 
alto volume com um único aplicativo 
fácil de usar.

A versão 5.2 torna ainda mais fácil e ágil 
aplicar e gerenciar dados variáveis em 
uso em embalagens, rótulos e etiquetas. 
Integrado ao PackZ e às plataformas de 
impressão HP Indigo, a ferramenta ago-
ra trabalha com mais rapidez com o HP 
PrintOS Production Pro para etiquetas e 
embalagens digitais front end (DFE). O 
DFE é baseado no Harlequin RIP da Glo-
bal Graphics; no FUNDAMENTALS, que 
utiliza a tecnologia Hybrid Cloudflow 
para fluxos de trabalho de etiquetas e 
embalagens digitais; e no Label Layout 
Station com tecnologia Hybrid Softwa-
re para imposição. Os usuários podem, 
ainda, criar arquivos com conteúdos 
variáveis completos até oito vezes mais 
rápido em comparação aos processos 
convencionais de mercado. É possível 
definir a distância de sangria de abas 
comuns em caixas dobráveis de pape-
lão de modo mais rápido e intuitivo, 
realizando ajustes de layout de modo 
assertivo e minimizando erros.

OKI Data lança 
impressora Pro1050

Focada no desenvolvimento do mer-
cado de rótulos e etiquetas, a OKI Data 
apresenta a Pro1050. 

Com tecnologia LED Digital, a Pro1050 
imprime cinco cores (CMYK + Branco), 
unindo desempenho, definição e prati-

cidade em um só equipamento. É com-
patível com uma ampla variedade de 
mídias, incluindo substratos sintéticos 
como BOPP, PET e PP digital e utiliza ali-
mentação em bobinas de até 130 mm 
de largura com fácil substituição de 
substratos pelo usuário, gerando maior 
agilidade na configuração, sem des-
perdício de material. O equipamento 
imprime até 9 m/min e tem ciclo reco-
mendado de até 1.200 metros ou 8.000 
rótulos por dia. Ideal para impressão 
personalizada de pequenas e médias 
tiragens.

Além disso, a presença do toner branco 
na Pro1050 oferece ainda mais possibili-
dades aos clientes, desempenhando o 
importante papel de criar a impressão 
com calço, fundamental para substratos 
transparentes e coloridos. Outro recurso 
exclusivo da Pro1050 é a capacidade de 
isolar os cartuchos quando uma cor não 
é necessária para formar a impressão, in-
formando através do painel que aquela 
cor não será utilizada no processo de im-
pressão, o que permite ao operador des-
conectá-la e gerar economia direta para 
a empresa e o cliente. 

StepZ 5.2 da Hybrid Software

Pro1050 da OKI Data

A sua fonte  
de informações 

do segmento 
LABEL!

www.abiea.org.br 
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Há muito tempo a sustentabilidade dei-
xou de ser um discurso de marketing 
verde para se tornar uma necessidade 
(mais do que uma realidade) dentro das 
empresas de vários setores.

No segmento de rótulos e etiquetas não 
é diferente. Em uma das principais “fren-
tes de ação”, a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos bate às portas, exigindo oti-
mização nos processos de fabricação e 
destinação de resíduos ou, para aquelas 
empresas que ainda não se adaptaram à 
realidade, a urgência de investirem.

Nesta edição, separamos duas empresas 
que atuam no segmento de rótulos e 
etiquetas – a Brady e a Prakolar – para 
ilustrar como, hoje, a sustentabilidade 
permeia não somente as tecnologias de 
produção, como também outros pro-
cessos que vão além da confecção do 
produto final e sua disponibilidade na 
cadeia produtiva.

Três “R’s”
As ações ambientais na Brady estão ba-
seadas no chamado “Três R’s”: redução, 
reutilização e reciclagem.

E, para funcionar, essas ações englobam 
três aspectos, ou níveis: meio ambiente, 
responsabilidade social e setor econômi-
co. E engana-se quem pensa que essas 
ações limitam-se às ações grandiosas e 
tecnologias de ponta. No âmbito ope-

racional, a Brady toma diversas medidas 
para segurança operacional e a melhoria 
ambiental de seus processos. O setor de 
EHS (Segurança, Saúde e Meio Ambien-
te) é responsável por este processo.

“Compra em volume adequado con-
forme pedidos e demanda, e redução 
do desperdício na fabricação/conver-
são, podem ser exemplos de ações 
que tomamos na Brady”, afirma Bruno 
Bunoro, coordenador de EHS na Bra-
dy do Brasil. “A coleta seletiva é outro 
setor importante. Quanto melhor a 
segregação dos resíduos, menor custo 
para a empresa, destinos e tratamen-
to mais adequados, mais recicláveis no 
mercado e menor custo com compra 
de matérias-primas para as empresas 
que o reaproveitam, gerando assim 
menor custo no produto final, o que é 
benefício para sociedade empresarial e 
civil também.”

Em relação aos resíduos, a Brady do 
Brasil segue o que norteia legislação vi-
gente no que tange à destinação. “Ainda 
temos projetos e parcerias para recicla-
gem de grande parte dos resíduos gera-
dos, além de realizarmos doações para 
escolas de diversos níveis de ensino”, diz 
Bruno. “Os resíduos perigosos com tintas 
ou a própria borra de tinta, ficam acon-
dicionados em lugar restrito, coberto e, 
por conta de seu potencial calorífico, 
são destinados para queima (co-pro-

cessamento), substituindo combustíveis 
fósseis em outras cadeias produtivas, 
como a indústria cimenteira, o que gera 
menor impacto ambiental na cadeia lo-
gística e redução da poluição. As cinzas 
são utilizadas para massa asfáltica, o que 
reduz também o uso de insumos e ma-
téria-prima na produção deste compos-
to, evitando também o aterramento do 
resíduo final da queima.”

Já os efluentes, segundo Bruno, são tra-
tados físico-quimicamente, por empresa 
especializada, antes do despejo em rede 
coletora, onde o órgão municipal o trata 
biologicamente.

“O papel liner que é gerado em grande 
volume pela característica da nossa ope-
ração, após retirado o material adesiva-
do, é reutilizado novamente como ma-
téria-prima pela nossa parceira Polpel”, 
conta “A preocupação com os resíduos 
gerados vai desde o copinho, usado para 
água, café, suco, etc. Para descartar esse 
material efetuamos uma parceria com a 
empresa Dinâmica Ambiental, que cole-
ta os copos plásticos e quem os recebe 
é a Braskem – empresa responsável pelo 
processamento, garantindo o melhor 
destino possível.”

Todos os produtos não-contaminados, 
não-conformes, como etiquetas não 
impressas ou parte de bobinas, que 
não tem como destino o cliente final da 
Brady, são disponibilizados para escolas 
públicas da região, com o objetivo de 
fomentar a educação, permitindo desta 
forma a utilização de materiais nobres 
durante as aulas e identificação na pró-
pria escola.

“Eventualmente doamos máquinas e 
equipamentos gráficos e matérias-pri-
mas ao SENAI, com o objetivo de fomen-
tar a educação profissional e melhorar o 
nível de formação técnica na indústria 
gráfica”, diz Bruno.

Informação
A comunicação contínua com os cola-
boradores também é parte importan-
te da estratégia da Brady do Brasil. Isto 

Quando a indústria abraça o “verde”

SUSTENTABILIDADE
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Aumente a velocidade de impressão

Maximize o tempo de produção

Melhore o desempenho da máquina

EZ CLEAN

PARA SABER MAIS LIGUE - 11 2623-1500

Os rolos intermediários EZ Clean 
apresentam um design 
(com patentes pendentes)
que resultam nos seguintes
benefícios de performance:

porque, através da informação, pode-
-se não somente otimizar ações, como 
também disseminar essas boas práticas 
para além da empresa.

“Divulgamos materiais em quadros de avi-
so, com temas de educação ambiental e 
conscientizando os colaboradores para a 
diminuição da utilização dos recursos na-
turais na empresa incentivando o consu-
mo consciente e eficiente”, afirma.

Sobre a logística reversa, Bruno afirma 
que o assunto tem que ser tratado com 
a complexidade que ele tem, sobretudo, 
no setor de rótulos e etiquetas.

“É necessário apoio técnico especiali-
zado, jurídico e logístico para evolução 
do tema. Certamente, a destinação am-
bientalmente adequada do resíduo é 
necessária para o equilíbrio do nosso 
planeta, garantindo um futuro melhor 
para as próximas gerações”, fala. Conhe-
cimento e apoio técnico e jurídico são 
essenciais para preparar toda a cadeia 
para essa realidade.”

Processo que 
vem do exemplo
A primeira lição que deve ser feita é a li-
ção de casa. Esse princípio ilustra como 
a Prakolar Sato enxerga a sustentabilida-
de, primando para que, internamente, as 
práticas de cuidado ambiental estejam 
presentes, para, então, extrapolarem em 
níveis de produção, interface com os 
clientes etc.

“Como certificada ISO 14001, a Prako-
lar Sato possui diversas orientações 
e ações internas que visam cuidados 
com o meio ambiente, tais como: não 
utilizamos mais copos plásticos, onde é 
possível a iluminação é natural (telhas 
translúcidas), todas as lixeiras, inclusive 
as individuais, são de coleta seletiva 
com cores e sistema de reuso de água 
da chuva”, salienta Robson Cavalcante, 
gerente de marketing da empresa.

Na produção, também foram adotados 
procedimentos que, em uma primeira 
olhada, podem até passar despercebi-
dos, mas que são fundamentais para 

se implementar processos verdadeira-
mente sustentáveis. Um deles consiste 
em todas as pias para limpeza de ferra-
mental estarem desconectadas da rede 
de esgoto, bem como todas as aparas 
e sobras do processo produtivo serem 
selecionadas, separadas e enviadas 
para parceiros que fazem a destinação 
correta como reciclagem, co-processa-
mento etc.

Logística reversa
Robson destaca que há vários anos a Pra-
kolar Sato está preparada para lidar com 
esse tema.

“Nós acreditamos que muitas empresas 
do nosso mercado já praticam de algu-
ma forma a logística reversa com par-
ceiros que já estão muito bem prepara-
dos para reciclar até o liner glassine 
siliconado, que é o caso da Popel. Há 
vários anos, a Prakolar Sato já trabalha 
com parceiros que retiram estes mate-
riais na nossa planta ou até na planta de 
nossos clientes, o que facilita muito a 
logística”, frisa. 

SUSTENTABILIDADE

https://www.facebook.com/mlcrotometrics/


COVID-19

Por Fábio Pereira 
fabio.pereira.marketing@gmail.com 
[Contato exclusivo aos assinantes]

Enquanto escrevo este artigo, completo 
20 dias de quarentena numa situação que 
foge ao comum e me pergunto: como 
será o “novo normal” quando sair daqui?

Enquanto vejo a quase extinção do aten-
dimento presencial no comércio, redes de 
ensino e serviços públicos de um lado, e 
um público com mobilidade reduzida do 
outro, imagino como as empresas preen-
cherão esses espaços com o “digital” que 
muitos afirmam que avançará.

Muitos projetos digitais, antes inviáveis 
ou remotos, ocuparão processos inteiros 
ou parte importante da condução de 
vendas? Depois desse tempo, os cida-
dãos utilizando os produtos em casa e 
checando pessoalmente suas promessas 
de campanha, se tornarão consumidores 
menos indulgentes ou a própria indústria 
terá foco em produtos essenciais devido à 
economia mais apertada? 

O necessário retorno rápido da produtivi-
dade frente a uma cadeia de fornecimen-
to longa e global, agora frágil em muitos 
elos, vai aproximar produção, fornecimen-
to e consumo locais? Empresas nacionais 
e regionais terão mais chances? Que nível 
de desregulamentação o governo lançará 
mão de urgência? Será para sempre?

Pensando em colaborar com os leitores 
não só na organização das informações 
e análises de cenários dessa magnitude, 
mas como tomar decisões urgentes sem 
comprometer o futuro, proponho a cria-
ção do Grupo de Longo Prazo sob um 
conjunto de ferramentas de planejamen-
to estratégico e mercadológico:

1 – Ativar um comitê de 
planejamento estratégico ou 
mercadológico de longo prazo 
na crise.
Formalizar colaboradores dedicados a 
Operações na Crise pode usufruir da 
análise dos ambientes externos em suas 
áreas, mas os impactos mais complexos 
são transversais na organização. 

O conjunto desses profissionais forma 
Grupos de Trabalho na Crise, focados 
em temas e processos afetados na or-
ganização. A primeira tarefa desses gru-
pos é gerar um ponto de partida realista 
sobre seu tema na empresa. Uma dica 
importante é rever os planos em curso 
antes da crise e traduzi-los em metas de 
curto prazo. Já nesta tarefa, surgirão os 
temas para o Grupo de Longo Prazo, que 
continuará identificando questões que 
circulam os Grupos de Trabalho.

2 - Utilizar a matriz PESTAL 
para explorar o impacto das 
variáveis incontroláveis nos 
negócios
Esta é uma ferramenta de escaneamento 
de mercado que dá início a qualquer pro-
cesso de planejamento mercadológico e, 
neste caso, ela atende muito bem na or-
ganização das informações. As questões 
podem ter início num ambiente (uma co-
luna no quadro), mas seus desdobramen-
tos podem chegar a outros ambientes. 
Forme uma equipe de inteligência para 
mitigar as incertezas de algumas informa-

Como organizar informação e orientar 
esforços num mundo com COVID-19?



ções e lembre-se: as variáveis oferecem 
ameaças e oportunidades!

3 – Gerar cenários
Gerar cenários é excelente para organi-
zar os desencontros entre informações e 
realidades, fortalece base e desenvolvi-
mento das projeções. 

Não é uma tentativa de adivinhar o 
futuro, mas entender como as ações e 
movimentos estratégicos que escolhe-
mos hoje impactam o futuro e fazer-
mos escolhas robustas com os cenários. 
Nem todos os movimentos precisam 
ser vencedores, alguns são protetores 
e outros transitórios para uma posição 
melhor. Construir cinco cenários é bom 
para o desenvolvimento do exercício e 
foco das ações.

4 – Fornecer diretrizes  
e parâmetros

Pouca coisa retornará à normalidade 
naturalmente, pois todos (concorren-
tes inclusive) estão se esforçando para 
antecipar a regularidade das operações 
enquanto a modalidade dos negócios 
mudou. As tomadas de decisão deman-
dam respostas neste cenário complica-
do, mas com direções claras, posturas 
orientadoras mediante ameaças e opor-
tunidades, a busca por informações se 
torna mais rápida e assertiva. 

5 – Ações e gatilhos
Seu trabalho não é conhecer o que é 
impossível de vislumbrar, mas ser o pri-
meiro a saber e o mais rápido a agir. Pla-
nos e gatilhos preparam pessoas para 
assumir decisões e identificar mudan-
ças no cenário.

Considerações 
A velocidade estará acima da certeza; 
respostas perfeitas podem ser contra-

producentes e planos melhoram a cada 
planejamento. Considere vários ciclos 
neste processo todo, podendo ser cur-
tos ou concentrados em questões iso-
ladas.

Novas informações aparecerão cons-
tantemente e a equipe deverá atualizar 
e refinar os cenários. Espero que estas 
ferramentas tornem suas decisões mais 
eficientes para o nosso contexto atual 
e mais robustas para o cenário futuro. 
Boa sorte.

Referências:

GETTING AHEAD OF THE NEXT  
STAGE OF THE CORONA  
VIRUS CRISIS, 

Por Martin Hirt, Sven Smit,Chris Bradley, 
Robert Uhlaner, Mihir Mysore, Yuval Ats-
mon, and Nicholas Northcote. 

COVID-19
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Ação coletiva da ABIEA pode  
beneficiar seus associados

JURÍDICO

Diante dos últimos decretos emana-
dos do órgão ambiental que mudou a 
metodologia de fixação de preços das 
licenças ambientais, muitas empresas 
foram prejudicadas. Para evitar que vá-
rias empresas entrem com ação judicial 
para se beneficiar de uma ordem judi-
cial, a Abiea promoverá uma ação judi-
cial coletiva em benefício das empresas 
associadas que entenderem que foram 
prejudicadas com essa nova metodolo-
gia de preços.

O sistema de controle da poluição do 
meio ambiente no Estado de São Paulo 
foi instituído pela Lei Estadual nº 997/76. 
Com suas atualizações posteriores, 
criou a prévia autorização do órgão es-
tadual de controle de poluição do meio 
ambiente, mediante expedição, den-
tre outras, da licença Ambiental Prévia 
(LAP), da Licença Ambiental de Instala-
ção (LAI) e ou da Licença Ambiental de 
Operação (LAO).

A arrecadação financeira dos órgãos am-
bientais nos últimos anos cresceu, prin-
cipalmente, diante de decretos editados 
com o objetivo de majorar os valores re-
lacionados ao licenciamento ambiental. 
Os decretos, em linhas gerais, determina-
ram novos procedimentos relativos aos 
cálculos dos preços de expedição das 
licenças ambientais e preços dos servi-
ços afins, onerando de forma demasiada 
e abusiva as empresas que necessitam 
desses licenciamentos.

O Departamento de Economia Compe-
titividade e Tecnologia da FIESP emitiu 
nota técnica sobre as mudanças introdu-

zidas nos preços das licenças ambientais 
da CETESB. Para desenvolver o estudo, 
utilizou a nova metodologia para a afe-
rição dos preços das licenças ambientais 
mais utilizadas pela indústria.

O estudo chegou à conclusão que a 
nova sistemática aumentou todas as va-
riáveis da fórmula implicando em uma 
elevação real dos preços dos licencia-
mentos, muito acima da inflação do pe-
ríodo. O impacto nos preços das licenças 
ambientais chegou a um aumento mé-
dio de 108,4% em termos reais, ou seja, já 
descontada a inflação do período. 

O mesmo estudo realizou uma simula-
ção adotando o caso mais comum de 
licença ambiental em São Paulo. Essa 
simulação descreveu que uma licen-
ça ambiental que tinha o custo de R$ 
5.710,23, com a nova sistemática che-
gará ao valor de R$ 11.900,52, ou seja, 
108,4% de aumento.

Outra simulação feita pela FIESP foi em 
relação aos pareceres técnicos no licen-
ciamento ambiental. Essa modalidade 
de documento antes tinha o valor de R$ 

Marcelo Boaventura
Assessor jurídico da ABIEA

1.799,00. Com a nova sistemática pode-
rá chegar ao valor de R$ 5.921,76, um au-
mento real de 229%. O mesmo ocorreu 
com o parecer técnico sobre avaliação 
de plano de desativação ou desmobili-
zação que pode chegar a um aumento 
de 1.705%. 

A Abiea promoverá ação judicial coletiva 
com o objetivo de beneficiar seus asso-
ciados com uma ordem emanada do Po-
der Judiciário para compelir a CETESB a 
se abster de aplicar a majoração abusiva 
em relação às empresas associadas em 
todo o Estado de São Paulo que enten-
derem prejudicadas.

Essa ação terá como objetivo assegurar o 
direito de suas associadas de não se sujei-
tarem aos novos procedimentos relacio-
nados aos cálculos dos preços do licencia-
mento ambiental, devendo tais cálculos 
serem elaborados nos termos da legisla-
ção anterior, muito mais benéfica aos em-
presários. Apenas as empresas associadas 
que se sentirem prejudicadas com as no-
vas regras serão beneficiadas. Assim, o 
benefício conseguido pode ser um alento 
para esse momento de crise. 
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EXPANSÃO

AveryDennison investe em nova fábrica no Brasil

A AveryDennison está se preparando 
para o crescimento futuro da tecnologia 
de RFID, melhorando a eficiência dos pro-
cessos e o relacionamento entre as mar-
cas. Apenas alguns meses após assinar 
um acordo para a aquisição da divisão de 
transponders da multinacional Smartrac, 
a empresa anuncia a implantação da 
sua próxima fábrica de RFID (identifi-
cação por radiofrequência), a primeira 
no Brasil e a quinta no mundo. A nova 
fábrica será localizada em Vinhedo (SP) e 
sua inauguração deve acontecer em 2021. 

Após a conclusão da aquisição da Smar-
trac, os negócios de RFID da AveryDenni-
son representarão uma plataforma global 
com mais de US$ 500 milhões em receita, 

oferecendo crescimento e lucratividade 
a longo prazo acima da média da em-
presa, através de um extenso portfólio 
de produtos. 

A nova planta no Brasil fabricará uma 
ampla variedade de designs de in-
lays. A companhia tem parceria com 
as empresas Impinj e NXP para o de-
senvolvimento de etiquetas RFID de 
nível internacional e incorpora a mais 
recente tecnologia de chips em seus 
produtos. Em 2019, a AveryDennison 
recebeu a certificação ARC de qualida-
de da Universidade de Auburn (https://
rfid.auburn.edu/arcquality/ ), unindo-se 
à Smartrac como uma das duas únicas 
empresas certificadas globalmente. 

Produto RFID da AveryDennisonNova fábrica da AveryDennison no Brasil

Além de todos os produtos estarem em 
conformidade com as normas e regula-
mentos globais do setor. 

Como a maior fabricante de RFID UHF 
do mundo, a AveryDennison oferece 
soluções para diversos setores da econo-
mia, desde o varejo de moda, beleza e 
alimentos, aos setores de saúde e avia-
ção, entre outros. 

Com tecnologia avançada para a produ-
ção de inlays de Identificação por Radio-
frequência, a nova fábrica da AveryDen-
nison terá potencial para atender o 
crescimento do mercado, comprovado 
pelas recentes demandas por projetos 
em diversos segmentos. 

https://iquattro.com.br/
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NOVOS ASSOCIADOS

Durst

Atuante no Brasil no segmento de eti-
quetas adesivas e rótulos com a linha de 
impressoras industriais inkjet Tau – mo-
delos Tau 330, Tau 330 E, Tau 330 RSC e 
Tau 330 RSC E, a Durst possui vasta tra-
dição no segmento de impressão. Seus 
equipamentos destacam-se pela robus-
tez para trabalhos em processos verda-
deiramente industriais e exigentes em 
performance, gama de cores ampliada e 
confiabilidade.

Possui sede no Brasil localizada em 
Campinas, onde também conta com 
centro de reparos para cabeças de im-
pressão, estoque de peças e corpo téc-
nico preparado para atender clientes 
em todo o país.

www.durst.com.br 

Plus Etiquetas

A Plus Etiquetas, empresa pernambu-
cana fabricante de etiquetas adesivas, 
rótulos adesivos e RFID, e que também 
comercializa ribbon e impressora térmi-
ca, é a nova associada da Abiea. 

A decisão de se associar surgiu no mes-
mo período em que a empresa rece-

beu a certificação ISO 9001:2015, sendo 
uma das únicas do Brasil a obter esse 
certificado. 

Com 12 anos de mercado, a Plus Etique-
tas processa mensalmente 250.000 m² 
de substratos e atende todo o territó-
rio nacional. Segundo Sidney Valente, 
diretor comercial da Plus Etiquetas, o 
grande diferencial da empresa é acre-
ditar que pode fazer sempre o melhor, 
gerando satisfação aos nossos colabo-
radores, parceiros comercias e clientes. 
Isso, sem esquecer o cuidado e atenção 
com o meio ambiente. 

www.plusetiquetas.com.br 

Konica Minolta

Empresa centenária no desenvolvimen-
to de tecnologias ópticas, a Konica Mi-
nolta atua diretamente no Brasil desde 
1988, ampliando, ano após ano, sua 
participação no mercado de impressão 
digital colorida e monocromática para 
convertedores e gráficas, além e de so-
luções corporativas através de sua linha 
de multifuncionais.

No segmento de rótulos e etiquetas, 
comercializa as impressoras da linha Ac-
curioLabel com sistema de bobinas, ofe-
recendo a mesma tecnologia que con-
sagrou os equipamentos Konica Minolta 
em todo o mundo também para empre-
sas do mercado label que procuram por 
custo-benefício no momento de investir 
em uma solução digital.

Atualmente, conta com uma sólida es-
trutura de atendimento pré e pós-ven-
da, tanto através de seus escritórios de 
São Paulo, Manaus, Recife, Porto Alegre 
e Florianópolis, como também por meio 
de suas revendas estrategicamente loca-
lizadas para atender clientes de norte a 
sul do país.

www.konicaminolta.com.br 

Durst Tau 330

AccurioLabel da Konica Minolta

A sua  
fonte de  

informações 
do segmento 

LABEL!
 

www.abiea.org.br 
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ESTUDO

CMYK+
TONER

BRANCO

VERSÁTIL PARA SUA GRÁFICA 
PERFEITA PARA O SEU CLIENTE
A Pro1050 IMPRIME RÓTULOS E ETIQUETAS EM ALTA 
RESOLUÇÃO NOS MAIS DIVERSOS SUBSTRATOS 

Acesse o QR-Code e 
solicite uma amostra de 
impressão da Pro1050:

• Alimentos
• Bebidas
• Produtos de Longa 

Armazenagem

• Materiais de 
Segurança

• Cosméticos

PERFEITA PARA RÓTULOS PERSONALIZADOS E DE BAIXAS TIRAGENS:

marketing.brasil@okidata.com

/okidatadobrasil

/company/oki-data-do-brasil

www.oki.com/br/printing

Os números que farão a diferença 
para seu negócio!

Quando pautamos nossas decisões em 
números e em estudos sérios sobre nosso 
mercado, tornamo-nos mais assertivos. 

Por isso, a Abiea disponibiliza o 3º Estu-
do do Mercado Brasileiro de Rótulos e 
Etiquetas Adesivas, um levantamento 
amplo e profissional realizado pelo IEMI 
(Instituto de Estudos e Marketing Indus-
trial), um dos mais importantes institutos 
privados de pesquisa do país, com mais 
de 30 anos de atuação.

O estudo abrange o período de três 
anos (2014 a 2017), com detalhes sobre 
a demanda e a oferta de produtos, tan-
to no elo de pré-produção de Rótulos 
e Etiquetas (os chamados laminadores), 

como no elo de produção em si, ou seja, 
os convertedores.

Os insumos utilizados por ambos os elos 
também foram analisados, bem como 
novas tecnologias utilizadas para as fa-
bricações de R&E. Outros itens que com-
põem o levantamento são produção, 
número de colaboradores nas empresas 
convertedoras, comércio externo, ma-
quinário usado etc.

Para adquirir a pesquisa, o interessado 
pode enviar um e-mail para a ABIEA - 
secretaria@abiea.org.br -, ou informar-
-se pelos telefones (11) 3284-7247 ou 
(11) 3288-0508. Temos condições es-
peciais para associados! 

http://www.oki.com/br/printing/campanhas/2020-04.html
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FLEXO & LABELS 2021: A ÚNICA FEIRA FOCADA EM NEGÓCIOS DA
AMÉRICA LATINA ONDE VOCÊ ENCONTRA TODAS AS TENDÊNCIAS

DE MERCADO REUNIDAS EM UM SÓ LUGAR.

Embalagens flexíveis

Rótulos e etiquetas

Termoencolhíveis

In mold labels

Wrap around

flexoelabels.com
@flexoelabels
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