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Acompanhando reformas, 
segmento ganha fôlego e 
tem viés positivo
Corte na taxa Selic (que caiu para 6% ao 
ano), reforma de Previdência e possibili-
dades de uma reforma tributária no hori-
zonte. Tudo isso, a despeito das crises de 
imagem do atual governo, tem surtido 
efeitos positivos em nossa economia, 
causando o aquecimento de vários seto-
res — entre eles, o gráfico.

Não é de hoje que a indústria gráfica 
desponta como expoente no mercado 
brasileiro. Segmento responsável por 1% 
do PIB nacional, o mercado cresce, mes-
mo na contramão de outros setores con-
gelados pela recessão.

“Em um cenário que parece ganhar no-
vas cores, os empresários devem estar 
preparados para investir. Mas investir de 
modo certo, assertivo. Creio firmemente 
que há espaço para novos e excelentes 
negócios, e que este é o momento de se 
planejar para isso”, afirma Elvio Filho, pre-
sidente da ABIEA.

Elvio destaca a importância de se pos-
suir dados sólidos para planejamento 
e investimentos certeiros. Neste ano, a 
ABIEA publicou sua mais recente pes-
quisa (dados referentes a 2018) que traz 
um panorama com um nível de detalhe 
inédito no segmento de banda estreita.

“Saber como é constituído o mercado 
em que você atua, quais são seus con-
correntes, como são, onde estão, quais 
são as áreas com maior concorrência ou 
com maior nível de oportunidades, quais 
os setores que possuem maior consumo 
e onde estão concentradas as empresas 
deste setor são alguns dos dados que 
se encontram na pesquisa setorial de-
senvolvida pela IEMI por solicitação da 
ABIEA”, destaca.

Para o alto
O consumo do autoadesivo no Brasil 
cresce a uma taxa média de 4,5% ao ano 

desde 2014 contra o crescimento acu-
mulado negativo do PIB em um numero 
próximo de -4,1%

Segundo ele, o Nordeste, por exemplo, 
apresenta uma região com grande po-
tencial, haja vista que a maior parcela da 
produção de rótulos e etiquetas concen-
tra-se no Sul-Sudeste — 92% da indús-
tria está concentrada nessa região. 

Além disso, segundo números apresen-
tados pelo presidente da entidade, o 
Brasil representa 50% dos negócios rea-
lizados no âmbito no mercado label na 
América do Sul, ou seja, oferece um po-
tencial gigantesco a ser explorado.

Sobre as novas tecnologias digitais, Elvio 
também se mostra otimista. “Se olhar-
mos para mercados maduros, como 
EUA, Japão e Europa, vemos que há 
pouca margem para crescimento. São 
mercados estáveis. Por outro lado, aqui, 
há muito que crescer ainda, e isso exigi-
rá investimentos em novas aplicações”, 
afirma Elvio, destacando segmentos 
como alimentício, cosméticos e de hi-
giene, e farmacêutico. “Sem dúvidas, o 
mercado desenvolvido está dois ou três 
anos à nossa frente quando falamos em 
impressão digital, o que significa que as 
tendências que vemos lá, chegarão aqui 
em curto espaço de tempo.”

Ele pontuou, ainda, a solidez das em-
presas brasileiras do setor. “Ao contrário 
do que muitos pensam, as empresas de 
rótulos e etiquetas do Brasil possuem 
pelo menos de 11 a 30 anos de ativida-
de, ou seja, são sólidas. Pela pesquisa, 
58% dos convertedores brasileiros têm 
acima de 20 anos de mercado”, diz.

A pesquisa realizada pela ABIEA pode ser 
adquirida entrando-se em contato dire-
tamente com a associação pelo telefone: 
11 3288-0508 ou 3284-7247.
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Tecnologia Video Scan: há 15 anos otimizando 
a impressão de rótulos e etiquetas

Criada em 2004 pela centenária empre-
sa alemã Erhardt-Leimer, a tecnologia 
Video Scan vem otimizando há 15 anos 
o processo de impressão de rótulos e 
etiquetas. 

Os processos de produção têm sofrido 
diversas mudanças, introduzindo diver-
sos tipos de etiquetas, alta precisão e 
qualidade, reduzindo o desperdício o 
máximo possível. Quanto mais avança-
dos forem os sistemas informatizados, 
as máquinas e os equipamentos, maior 
será a qualidade e produtividade da 
empresa. Tudo isso aliado a uma mão 
de obra qualificada.

Desde seu primeiro modelo, chamado 
de Elscan, até as versões mais modernas, 
a tecnologia auxilia operadores a conferi-
rem de modo assertivo se o processo de 
impressão está correto do início ao fim, 
incluindo pontos de impressão e regis-
tros. Ao contrário do olho humano, que 
consegue monitorar a velocidade de im-
pressão em no máximo 40 metros/minu-
to, a tecnologia do Video Scan permite 

Antiaderente
Caracteristicas do produto
Redução significativa de paradas de impressão para limpeza e manutenção, diminuição de riscos de danos pelo operador,
armazenamento mais fácil, dura mais tempo, redução na estática e pode ser reaplicado em matrizes sólidas.

SOLUCAO DEFINITIVA

Materiais Processados
Filmes - Papéis - Papéis laminados - Não-tecidos - Espumas VHB - Medipore - Adesivos de alta aderência
Estoques de etiquetas de pneus - Estoques de filmes com adesivos de alta gramatura
Adesivos de transferência expostos - Peças Fabricadas

TECNOLOGIA

que esse monitoramento seja realizado 
à velocidade de até 400 metros/minu-
to com 100% de precisão de registro e 
imagens nítidas. Através da ferramenta 
Zoom e do sistema Dual View (duas câ-
meras no mesmo sistema), o operador 
pode visualizar e rapidamente decidir 
sobre ajustes pontuais nos trabalhos.

Como resultado, além de aumento de 
qualidade de impressão, há também di-
minuição no desperdício, pois os erros 
não minimizados. 

Inspeção 200%?
Isso mesmo! Segundo Alexander Tho-
malia, gerente de produto da Erhardt-
-Leimer, vários problemas (geralmente, 
inevitáveis) podem ocorrer no processo 
de impressão de etiquetas. Por isso, a ins-
peção e controle de toda a largura da im-
pressora rotativa e do rolo de impressão 
(Web) devem ser realizados de modo 
amplo, e, ao mesmo tempo, preciso. 

No caso da tecnologia da Vision Scan, 
uma segunda fonte de luz sob o cilindro 
de impressão fornece a dupla iluminação. 
No entanto, isso não é um recurso espe-
cial. Duas imagens são gravadas a toda 
velocidade, uma após a outra. Uma ilu-
minação da parte traseira e uma segunda 
imagem que é iluminada de cima. Em se-
guida, as duas imagens são avaliadas em 
sequência e verificadas quanto a defeitos.

“Na verdade, quando falamos em 200%, 
nos referimos ao fato de que a inspeção 
ocorre duplamente, porém, no caso do 

Video Scan, isso não significa que uma 
segunda câmera precisa ser posicionada 
para uma segunda medição, mas sim que 
as imagens da web são capturadas com 
dois métodos de iluminação diferentes e 
depois avaliadas. A captura de imagem 
dupla significa que defeitos no material 
ou na impressão que não são visíveis po-
dem ser detectados”, salienta Alexander. 
“Não se pode fazer uma comparação 1:1 
entre a câmera e o olho humano. Uma câ-
mera opera principalmente com valores 
de contraste (claro / escuro e seus valores 
de cor RGB). Isso significa que, para uma 
câmera, é muito difícil distinguir entre 
uma base branca e um rótulo branco. Um 
defeito que é facilmente detectado pelo 
olho humano pode ser invisível para uma 
câmera. Mas se você exibir defeitos típicos 
com valores de alto contraste, então, de 
repente, as coisas se tornarão visíveis; coi-
sas que o olho humano não pode desco-
brir imediatamente.”

A inspeção dupla é tão abrangente que 
agora é possível detectar defeitos locali-
zados na parte traseira de uma etiqueta. 
Neste caso, trata-se de detectar sujeiras 
ou danos.

Pode-se mencionar também a detec-
ção de splice como um exemplo sim-
ples disso. Um ponto de adesão colado 
na parte superior da tela é, via de regra, 
simples de detectar. No entanto, os pon-
tos de adesão encontram-se tipicamente 
na parte traseira do material de suporte. 
A tecnologia de inspeção de 200% torna 
isso fácil de detectar.

http://mlc.com.br/
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A marca de ribbons de TT que  
também zela por sua impressora

Saiba mais

Lenço de       limpeza

GRÁTIS

A Digigraf é um dos maiores distribuidores 
de soluções para o mercado de impressão 
digital da América Latina. Fundada em 
1985, iniciou seus trabalhos atuando pio-
neiramente nos segmentos de CAD, como 
fabricante de mesas digitalizadoras. Na 
década de 1990 expandiu suas atividades 
para o segmento de impressão de gran-
des formatos, quando iniciou-se a parceria 
com a HP. No final da década, a empresa já 
atuava também no segmento gráfico com 
soluções de prova de cores e, em 2002, a 
parceria com a HP tornou-se ainda mais 
robusta com a entrada da tecnologia HP 
Indigo no portfólio de impressão da com-
panhia, passando a oferecer soluções de 
impressão para os segmentos: comercial, 
editorial e fotografia.

Em 2018, a Digigraf decidiu expandir sua 
atuação para os segmentos industriais e 
criou uma célula de negócios que atua 
predominantemente no segmento de 
rótulos autoadesivos, sleeves, iML, em-
balagens flexíveis, tubos laminados e 
embalagens cartonadas, aumentando 
consideravelmente sua atuação com as 
impressoras HP Indigo. Novas parcerias 
foram estabelecidas com importantes 
fabricantes como GM (Grafisk Maskinfa-
brik) em autoadesivos e Karlville na for-
matação de embalagens flexíveis.

“O segmento de etiquetas autoadesi-
vas e sleeves tem tido um grande cres-
cimento dentro da indústria gráfica. 
Os empresários desse segmento têm 
demonstrado grande interesse em in-
vestir nessas categorias de soluções 

diferenciadas e de fácil implementação, 
como é o caso da tecnologia HP Indigo. 
Hoje, são mais de 1700 impressoras HP 
Indigo espalhadas ao redor do mundo, 
produzindo labels e sleeves, com 
crescimento importante e representa-
tivo ano após ano, refletindo como os 
agentes têm respondido às necessida-
des das marcas, consolidando tendên-
cias como: proliferação maciça de no-
vos SKUs, redução de prazos e grandes 
volumes de produção, minimização da 
complexidade produtiva e de formação 
de custos/preços, e principalmente às 
demandas por produtos cada vez mais 
desenhados, personalizados e sustentá-
veis que atendam os consumidores de 
maneira única”, afirma Marcus Vinícius 
Rio Correa, gerente de negócios para 
Labels e Embalagens da Digigraf. 

Entre o portfólio de soluções para im-
pressão digital em rótulos e etiquetas 
comercializada pela Digigraf estão os 
modelos HP Indigo 6900, HP Indigo 

8000 e HP Indigo 20000, bem como 
toda a linha de produtos para decoração 
e acabamento de rótulos autoadesivos 
e IML da Dinamarquesa GM (Grafisk 
Maskinfabrik).

“Nos últimos anos nosso País vinha 
enfrentado inúmeras dificuldades eco-
nômicas, políticas e estruturais que 
geraram uma grande estagnação nos 
investimentos das indústrias, obrigando 
o empresariado a paralisar projetos ou-
trora primordiais. Hoje, vivemos um novo 
momento onde as expectativas de cres-
cimento e de industrialização são positi-
vas e a movimentação dos empresários 
de nossa indústria tem melhorado de 
forma considerável. Nesse ponto, encon-
tramos a Digigraf preparada para aten-
der essas demandas com um portfólio 
rico e vasto de soluções, oferecendo aos 
nossos clientes, um nível de serviços téc-
nicos diferenciados e reconhecidos pelo 
mercado”, salienta Marcus Vinícius. Saiba 
mais: www.digigraf.com.br

Forte no digital, Digigraf avança para o mercado de label

https://landing.inkanto.com/benefits/pt/
http://www.digigraf.com.br
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Colaborou Fabio Pereira

Certamente você já escutou que vive-
mos na Sociedade da Informação. Que 
o século 21 é o tempo em que possuir 
informação é estar sentado sobre uma 
mina de ouro. 

Mas você já refletiu sobre o que isso real-
mente significa? 

Antes de nos aprofundarmos sobre 
esse tema, é importante diferenciarmos 
ter informação de nos comunicarmos. 
Informação poderia ser vista como a 
pedra bruta, ou seja, dados comutados 
em volume (quantitativos) sobre um de-
terminado mercado, prospecções etc. 
Por sua vez, uma comunicação efetiva e 
assertiva só ocorre quando agregamos 
inteligência a essa informação, depuran-
do seu volume, adicionando aspectos 
qualitativos e transmitindo efetivamente 
algo relevante a outrem – no caso, nos-
sos serviços e diferenciais. 

Se você compreendeu o que foi dito 
acima, então, já pode começar a rever 
alguns conceitos. É fato que, em alguns 
poucos clientes, atualmente podemos 
acessar informações riquíssimas sobre 
nosso público de interesse, mas atingi-lo 
e obter retorno exige mais do que ape-
nas dados. É necessário valor agregado 
através de depuração por grau de inte-
resse, produtos, influências, preferências 
entre outras peculiaridades.

Por que tudo isso é importante? Porque, 
graças aos meios digitais, uma comu-
nicação massiva não surte mais efeito. 
Clientes querem ser impactados direta-
mente de acordo com seus gostos, te-
rem acesso a canais rápidos de interação, 
e, mais do que tudo, querem uma expe-
riência impactante. E isso vale também 
para você e sua empresa, que atua no 
mercado de rótulos. 

Como? Você já pensou nas possibilida-
des inúmeras que um rótulo impresso 
com valor agregado no acabamento ou 

personalização pode gerar? Se, ao invés 
de apenas estampar uma marca, esse 
item levar mais informações e experiên-
cias e um público direcionado – o SEU 
público e o público do SEU CLIENTE.

Há, ainda, outra vertente importante 
quando falamos de adicionar qualidade 
(e não quantidade) às informações estra-
tégias. Estamos falando não somente de 
como você pode se relacionar com os 
clientes, mas, também, com estes veem 
sua empresa. É um exercício de voltar o 
olhar para dentro de si e fazer uma au-
tocrítica – o que, muitas vezes, é bastan-
te difícil. Como as pessoas de fora nos 
veem? Essa é a questão.

Nesse caso, estamos falando das vozes 
que ecoam do PCP, do financeiro, do 
atendimento, das áreas que possuem 
contato com o cliente. Esse “raio X” pode 
ser tão importante quanto se ter dados 
assertivos de mercado, pois desnudam 
desafios internos e apontam novas pers-
pectivas para o negócio diante das com-
petências atualmente presentes em sua 
empresa. 

Ou seja, no mundo empresarial, não há 
achismo. Para fazer diferente de todo 
mundo, é necessário muito estudo, 
análise de dados e reflexão sobre como 
esses dados (frios) podem se transfor-
mar em retorno e aquecer seu negócio 
através da adição de inteligência e es-
tratégia.

Recentemente, a ABIEA divulgou o lan-
çamento de uma pesquisa atualizada 
(2018) sobre o mercado de rótulos e 
etiquetas no Brasil. É um exemplo cla-
ro, uma verdadeira mina de ouro, para 
que você comece a traçar estratégias 
fundamentadas e inteligentes para 
seu negócio – hoje e em longo prazo.  
No próximo artigo, falaremos um pouco 
mais sobre outro item importante nesse 
contexto: o Valuation, ou seja, quanto 
vale minha empresa? 

Até lá!

Fuja da generalização! Ninguém  
precisa de algo que todo mundo faz

Flint do Brasil e Apolo 
firmam acordo para 
comercialização da 
tecnologia Xeikon 
para o segmento label

A Flint do Brasil, que comercializa a 
marca Xeikon, e a Apolo Sistemas 
Gráficos firmaram em junho um im-
portante acordo comercial, median-
te o qual a Apolo passará a comer-
cializada em todo o país a linha de 
impressoras Xeikon, inclusive, para o 
mercado de rótulos e etiquetas, com 
destaque ao modelo Xeikon 3000.

O equipamento traz como diferen-
ciais alta qualidade de impressão, 
com resolução de 1200 dpi e exce-
lente custo/benefício para a produ-
ção de rótulos e etiquetas em tira-
gens menores, inviáveis no processo 
flexo convencional. 

Saiba mais em www.apolo.com.
br ou www.flintgrp.com/lp_pt

A sua fonte de  
informações do 
segmento label!
www.abiea.org.br 

http://www.apolo.com.br
http://www.apolo.com.br
https://www.flintgrp.com/lp_pt/
http://www.abiea.org.br
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Certamente você já ouviu dizer que 
juntos somos mais fortes. De fato, 
quando um grupo de pessoas opta por 
olhar em uma mesma direção e traba-
lhar pelos mesmos ideais, a trajetória 
rumo ao objetivo almejado torna-se 
mais fácil. No meio empresarial e pro-
fissional, vemos muitas entidades que, 
em sua origem, incumbem-se de rea-
lizar justamente esse trabalho: ser um 
meio facilitador para um objetivo-fim, 
seja ele um pleito no âmbito trabalhis-
ta, direitos etc.

No caso específico da ABIEA, quando os 
pioneiros de nosso mercado se uniram 
em 1986 para formar a associação, nosso 
foco sempre foi o crescimento saudável 
de nosso mercado e, mais do que isso, 
a troca de informações e interação para 
que cada membro, seja fornecedor ou 
convertedor, pudesse assegurar a saúde 
financeira e comercial de sua empresa 
ou negócio.

De lá para cá, muita coisa mudou. Bar-
reiras tecnológicas foram derrubadas, o 
Brasil cresceu, veio o Plano Real e, mais 
recentemente, na última década, oscila-
ções econômicas que fez com que mui-
tas empresas ficassem pelo caminho — 
e, por outro lado, outras surgissem!

Todos esses impactos e mudanças fo-
ram sentidas pela nossa associação. Cla-
ro, não somos e talvez nunca sejamos 
uma entidade perfeita. Erros foram co-
metidos, mas, também, muitos acertos. 
O mercado de rótulos e etiquetas do 
Brasil cresce, em grande parte, devido 
ao empreendedorismo e coragem de 
nossos empresários e de nossos asso-
ciados. Hoje, o nosso país representa 
50% do mercado de label da América 
do Sul, e ainda há muito para crescer.

É com os olhos nesse crescimento, e em 
auxiliar nossos associados para que com-
partilhem das benesses que certamente 

serão colhidas para aqueles que estive-
rem preparados, é que a ABIEA vem tra-
balhando, sobretudo, nos últimos anos.

Promoção de eventos e cursos, incentivo 
a visitação em eventos técnicos nacio-
nais e internacionais, espaço aberto ao 
debate transparente e ético; estas vem 
sendo nossas ferramentas para que nos-
sa associação ingresse na segunda meta-
de do século 21 ainda mais forte. E, claro, 
nada disso teria sentido sem que os asso-
ciados enxergassem o valor da união de 
forças através de nossa entidade. 

Neste conteúdo, selecionamos alguns 
associados que caminham ao lado da 
ABIEA no árduo trabalho de tornar, tanto 
nossa associação, como o mercado, cada 
vez mais forte e representativa. É muito 
importante ouvir vocês, e, certamente, 
ainda há muito trabalho a ser feito. 

 “Associamo-nos à ABIEA para ganhar-
mos notoriedade no mercado e ter 
acesso aos nossos parceiros no país. A 
Armor não realiza venda direta para o 
consumidor final, e por isso a ABIEA é tão 
importante, pois o nosso perfil de cliente 
é o dos associados. Hoje, realizamos pu-
blicidade no informativo da associação 
e participamos de vários eventos orga-
nizados pela entidade”, afirma Marc Flo 
Martín, gerente nacional de vendas da 
Armor do Brasil. 

A parceria entre a Armor e a ABIEA é anti-
ga, datando de 2008. Porém, apesar dos 
trabalhos em conjunto, a empresa se as-

A união faz a força

http://www.vitoriaribbon.com.br
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sociou à entidade apenas em 2013, estrei-
tando ainda mais os laços. 

Atuante no Brasil desde 2007, a Armor 
desenvolve soluções de alta qualidade 
para convertedores e fabricantes de ró-
tulos por meio de ribbons para termo-
transferência que são referências de de-
sempenho em todo o mundo. 

“Hoje, a Armor tem um nome forte e 
uma posição consolidada no mercado 
brasileiro. O relacionamento atual com 
a ABIEA nos ajuda a realizar um trabalho 
constante de publicidade e de conso-
lidação da marca, contando com uma 
boa plataforma para apresentarmos as 
últimas novidades. Em paralelo, os di-
ferentes eventos da associação nos dão 
a oportunidade de encontrarmos mui-
tos dos nossos parceiros em ambientes 
mais descontraídos do que nas habi-
tuais reuniões comerciais”, prossegue. 
Além disso, Marc ressalta o importante 
papel da ABIEA no relacionamento mais 
estreito com o mercado e tomadores de 
decisão. 

“A difícil situação da economia brasileira 
nos últimos anos, assim como a crescente 
concorrência têm nos obrigado a pensar 
fora da caixa e procurar ações criativas 
para continuar crescendo. A ABIEA tem 
nos ajudado a atingir o nosso público-
-alvo com eficiência e de forma diversifi-
cada, seja no formato online, através do 
Newsletter digital, no formato físico, atra-
vés do O Autoadesivo, e também presen-
cialmente, graças aos diferentes eventos”, 
pontua. “A política comercial da Armor 
procura sempre construir parcerias de 
longo prazo com os nossos clientes, e a 
ABIEA tem contribuído sem dúvida algu-
ma a tornar isso uma realidade.

Para Robson de Paula, diretor da MLC 
ROTOMETRICS, a empresa procura, atra-
vés da ABIEA, um canal para trabalhar 
em parceria com outras companhias em 
prol do crescimento do mercado. Asso-
ciada desde 2006, a MLC ROTOMETRICS 
já realizava eventos com o intuito, segun-
do Robson, de ajudar a associação, que, 
até hoje, é a única entidade focada no 
segmento de flexografia banda estreita. 

“Os eventos que a ABIEA criou ao longo 
desses anos trouxeram e ajudaram a es-
treitar laços mais forte com clientes im-
portantes de grande, médio e pequeno 
porte. Nós, da MLC ROTOMETRICS, so-
mos todos gratos ao trabalho prestado 
pela associação”, salienta Robson. “Feliz-
mente nosso mercado ficou muito dinâ-

mico mais rápido e com custos cada vez 
menores. Por outro lado, infelizmente, 
algumas empresas encararam isso como 
problemas e muitas dificuldades. Mas 
houve aquelas que enxergam nisso tudo 
oportunidades para crescer, e no caso 
da ABIEA não foi diferente; ela precisou 
se reinventar, como tem feito nesses dois 
últimos anos,através de road shows, trei-
namentos com parceiros fornecedores 
importantes do nosso mercado.”

O diretor destaca, ainda, que espera que 
a entidade se torne cada vez mais atuan-
te. “Após conversa com o atual presiden-
te, Sr. Elvio Filho, ficamos bem otimistas 
com os planos e mudanças que estão 
acontecendo. Lógico que precisamos do 
apoio de mais fornecedores e clientes 
para que a associação continue trazendo 
frutos para o nosso mercado prosseguir 
crescendo de modo saudável”, opina.

Fundada em 1984, a Colacril está entre 
as empresas referências no mercado de 
autoadesivos para produção de rótulos e 
etiquetas no Brasil e também é associada 
da ABIEA desde 2004. Para Ricardo Lobo, 
Presidente da Colacril, fazer parte da as-
sociação é estrategicamente importante 
para uma empresa que pretende se des-
tacar no mercado nacional.

“Entendemos que fazemos parte de 
uma cadeia altamente tecnificada, que 
precisa se ajudar, entender os anseios 

Robson de Paula, diretor da MLC ROTOMETRICS

Marc Flo Martín, gerente nacional de 
vendas da Armor do Brasil
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dos usuários finais para que ela possa 
ser efetiva. Assim, a parceria com nos-
sos clientes convertedores é fundamen-
tal, e uma parte muito importante dis-
so se dá através do trabalho feito pela 
ABIEA”, afirma. “Creio que a associação 
tem papel preponderante para divulgar 
tendências, disseminar conhecimen-
tos, criar padrões, formar um ambiente 
favorável ao networking de clientes e 
fornecedores, desenvolvendo assim o 
nosso setor para que ele atinja toda sua 
potencialidade, que é gigante.”

Associada à ABIEA desde 2017, a Prom-
tec, com sede em Campinas (SP) e que 

atua na produção de rótulos e etiquetas, 
enxerga sua participação na entidade 
como uma posição estratégica.

“Na época, havíamos decidido nos as-
sociar à ABIEA, logo após nosso Plane-
jamento estratégico, onde decidimos 
pela profissionalização da empresa e 
crescimento acelerado como forma de 
responder às oportunidades de merca-
do. A princípio, esperávamos obter in-
formações mais precisas do mercado e 
orientação jurídica, principalmente nos 
aspectos fiscais e tributários. Também 
procurávamos capacitação de nossos 
colaboradores visando uma operação 
em linha com as melhores práticas”, 
afirma Jáson Goulart, proprietário da 
empresa. 

“Particularmente, acredito que isolada-
mente somos fracos e reunidos numa 
associação podemos ser fortes. Ope-
ramos num mercado, sobretudo o de 
convertedores, extremamente pulveri-
zado e competitivo, cheio de desafios e 
obstáculos, com baixa barreira de entra-
da e acrescente-se a isso a diversidade 
de operações que vai desde estruturas 
muito simples para atender mercados 
comoditizados e pouco exigentes até 
estruturas complexas voltadas a aten-
der os clientes que buscam excelência, 
seja do ponto de vista da qualidade, da 
capacidade de produção, do prazo de 
entrega, da logística envolvida ou outro 
diferencial importante. Acredito que um 
grande desafio para a ABIEA seja ma-
pear e segmentar o mercado com uma 
metodologia eficiente”, prossegue. 

Jáson também deixa uma sugestão. 
“A partir da experiência acumulada e 
diante da constatação de que no nosso 
mercado, de forma geral opera de for-
ma amadora, com baixa produtividade, 
baixa qualidade, baixa responsabilidade 
social e ambiental, imagino que seria ex-
tremamente importante que para cada 
aspecto desses mencionados, a ABIEA 
tivesse um manual de boas práticas que 
orientasse o mercado”, diz. “Cada seg-
mento deste mercado tem seus próprios 
desafios, e dentro de cada um deles em-
presas de vários portes, com estágios 
de profissionalização diferentes, com 
objetivos e necessidades diferentes, o 
que nos leva a uma diversidade muito 
grande, sem levar em conta aspectos re-
gionais. Porém, sem conhecer as neces-
sidades e expectativas dos associados 
fica difícil trabalhar pela otimização do 
mercado. Diante desse mosaico de rea-
lidades, identificar necessidades comuns 
e priorizá-las, implementando ações que 
elevem o nível de profissionalização do 
mercado seria desejável.”

Para Jáson, o crescimento da ABIEA re-
presentaria, também, fortificar o mer-
cado como um todo. “Teríamos uma 
representação forte com grande legi-
timidade para defender e lutar pelas 
demandas do setor, outro aspecto im-
portante seria alargar a base de asso-
ciados envolvendo todo o ecossistema 
envolvido desde serviços técnicos até 
fornecedores de máquinas, insumos e 
matérias-primas, agindo de forma or-
gânica e estratégica para o crescimento 
do setor”, salienta. 

Jáson Goulart, fundador da Promtec

ASSOCIATIVISMO

http://www.portal.syntpaper.com.br/
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A cooperativa de crédito Sicoob Paulis-
ta foi a instituição escolhida pela ABIEA 
para abrigar sua conta jurídica. Funda-
do há dez anos, o Sicoob Paulista vem 
passando por uma rápida expansão e, 
hoje, soma mais de 12 mil cooperados, 
ultrapassando o valor de R$ 200 milhões 
administrados e mais de 160 colabo-
radores distribuídos em 15 postos de 
atendimento no estado de São Paulo. 
Com a parceria, a ABIEA busca fortalecer 

Sicoob Paulista é a instituição financeira 
cooperativa parceira da ABIEA

A sua fonte de  
informações do  
segmento label!
www.abiea.org.br 

a economia do setor, através de propos-
tas de produtos com taxas justas (exem-
plo: cheque especial que pode chegar 
a 3,57% dependendo da reciprocidade), 
linhas de antecipação de recebíveis, 
adquirência (maquininha de cartão), 
cobrança, consórcios (taxa de adminis-
tração a partir de 10% no período), se-
guros, investimentos (taxas até 108% do 
CDI), além de linhas customizadas para 
as empresas e profissionais liberais.

PARCEIROS

http://www.colacril.com.br/


10

SUSTENTABILIDADE

Nada mais oportuno do que tratar da 
questão de sustentabilidade no segmen-
to de rótulos e etiquetas de hoje. Afinal, 
trata-se de um mercado em expansão, 
que tem atraído olhares dos demais se-
tores da indústria de impressão, que as-
siste a suas tiragens caírem em virtude 
da concorrência com o digital.

Mas como, no mercado label, a susten-
tabilidade tem traçado seu perfil? Parte 
da resposta é até simples de dar: uso de 
materiais recicláveis, tintas e processos 
menos agressivos, descarte adequado.

Com o rótulo da sustentabilidade

Contudo, na prática, quando se volta o 
olhar para o “macro”, o que de fato se 
tem e o que ainda falta fazer para que 
nossa indústria se torne sustentável?

Mais do que ações pontuais
Certamente, ao se tratar o tema sustentabi-
lidade em nível sério, deve-se abordar mui-
to mais do que ações pontuais e isoladas. 
Deve-se, primeiramente, pensar a questão 
como um todo, desde a configuração da 
empresa, até a escolha dos equipamentos, 
métodos de descarte e também a cons-
cientização dos colaboradores.

Recentemente, o tema da logística rever-
sa vem ganhando espaço. Basicamente, 
trata-se de dar o destino adequado aos 
materiais (dejetos e rejeitos) resultantes 
de um processo de fabricação industrial. 
É uma forma de a indústria compensar 
os impactos ambientais dos métodos de 
produção.

É óbvio que esse processo exige adap-
tação mas, felizmente, o mercado de ró-
tulos e etiquetas já possui algumas boas 
iniciativas que, inclusive, se converteram 
em negócios e que estão aptas a cola-
borar com as empresas nos processos de 
reciclagem e descarte.

Um bom exemplo é a Polpel. Sediada 
em Guarulhos, a empresa nasceu com 
a sustentabilidade em seu DNA, como 
afirma o próprio lema da companhia. A 
Polpel através de uma tecnologia pionei-
ra transforma os resíduos de liner papel 
em polpa celulósica. 

“Tudo o que a Polpel faz e a própria razão 
de existir da empresa está ligada ao tema 
sustentabilidade. Desde o início, a Polpel 
foi concebida para tratar, isto é, reciclar e 
reaproveitar um material que até então 
era destinado ao aterro ou incineração, 
ou pior, jogado no lixo comum, portan-
to, receber estes materiais (resíduos) das 
empresas e transformá-los em matéria-
-prima novamente entendemos como 
sendo um trabalho de muita relevância 

http://bit.ly/raio-x-dmais1
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no âmbito da sustentabilidade e princi-
palmente de grande relevância ao mer-
cado do autoadesivo que tem cada vez 
mais se preocupado com a destinação 
correta dos seus resíduos”, afirma Ailton 
Alves, sócio-diretor da Polpel.

Além de tratar o produto após seu uso, 
a Polpel também atua na outra ponta da 
cadeia: a comercialização de polpa celu-
lósica para fabricação de papel.

“Quem compra a polpa celulósica pro-
duzida pela Polpel está comprando um 
produto de excelente qualidade; produ-
to ambientalmente sustentável; recicla-
do e certificado FSC o que garante todo 
o controle sustentável de sua cadeia de 
custódia”, destaca.

E você? Está dentro?
Mas como o mercado enxerga, na práti-
ca, o viés sustentável em suas atividades 
e processos?

Segundo Ailton, a maioria das empresas 
trata desse tema com seriedade e preo-
cupação real. A Polpel tem parcerias 
com várias empresas do mercado do 
autoadesivo.

“Empresas como a Avery Dennison, par-
ceira da Polpel, tem metas bastante ou-
sadas para atingir nesse tema”, afirma.

Ailton também chama a atenção que a 
quantidade de empresas que enxergam a 
questão da sustentabilidade como custo 
tem sido cada vez menor. Não só os con-
sumidores, de uma forma em geral, têm 
exigido cada vez mais responsabilidade 

ambiental por parte das empresas, mas 
também, o próprio mercado, as empresas 
e os empresários tem se sensibilizado e 
entendido essa importância. Acredito que 
a ABIEA vem desenvolvendo um trabalho 
de muita importância nesse sentido com 

seus associados e o mercado como um 
todo, e a Polpel tem se colocado sempre 
à disposição para o desenvolvimento de 
ações que visem alavancar cada vez a 
possibilidade do aumento da reciclagem 
dos resíduos deste setor.

http://www.polpel.com


12

COACHING

O empreendedorismo é um termo mui-
to utilizado hoje no mercado, mas vamos 
entender mais a fundo o que ele significa.

Segundo o dicionário Priberam, em-
preendedorismo “é a atitude de quem, 
por iniciativa própria, realiza ações ou 
idealiza novos métodos com o objeti-
vo de desenvolver e dinamizar serviços, 
produtos ou quaisquer atividades de or-
ganização e administração.”

Pela definição, podemos concluir que 
o empreendedorismo traz algumas ca-
racterísticas como a proatividade e a 
inovação. Para compreendermos ainda 
melhor, é válido analisarmos também a 
definição de empreender.

O verbo “empreender” tem uma série de 
significados possíveis, porém, entre eles 
estão “intentar; levar a efeito; dar princí-
pio (a uma empresa)”. 

Ou seja, empreender está ligado a iniciar 
algo novo e colocar ideias em prática — 
seja em uma instituição profissional ou 
fora dela. No que se refere a trabalho, 
empreender quer dizer criar e executar 
algo novo em um mercado — seja uma 
nova empresa, serviço, produto, marca, 
projeto etc. —, ou ainda adotar uma 
nova maneira fazer algo já existente.

Diante da clareza das características de 
um empreendedor e do propósito para 
uma pessoa que busca empreender, 
acho interessante avaliarmos um outro 
aspecto muito importante: todos os em-
presários que iniciam uma empresa hoje 
são empreendedores?

A resposta é: infelizmente não!!!
Infelizmente, a questão de iniciar uma 
empresa não é necessariamente uma 
decisão baseada no perfil do seu funda-
dor e em seu propósito inicial. É muito 
comum conversarmos com pessoas que 
iniciaram sua empresa por motivos como 
desemprego, insatisfação com a sua car-
reira, necessidade financeira, propósito 
de ter um ganho diferenciado, busca de 
liberdade, necessidade de conciliar sua 
vida profissional e pessoal etc.

No livro O Mito do empreendedor iden-
tificamos algumas observações muito 
interessantes. Primeiro, é mencionado 

Empreendedorismo:  
escolha ou circunstância?

http://ojipapeis.com.br/
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que o Empreendedorismo é consequên-
cia de um episódio denominado “O Sur-
to do Empreendedor”, mediante o qual 
o empreendedorismo acontece para o 
empresário a partir de uma circunstân-
cia, e não de uma escolha.

A segunda observação é sobre a dife-
rença entre o Perfil do Empreendedor, O 
Administrador e o Técnico. São elas:

• Empreendedor: Visionário, criativo, 
foco no futuro

• Administrador: Pragmático, foco no 
passado

• Técnico: Executor, foco no Presente

Com certeza, ao avaliar esses três perfis, 
podemos identificar que os mesmos são 

importantes dependendo do negócio/
atuação da empresa, mas, se uma pessoa 
busca empreender algo novo, criativo, 
com foco no futuro, e possuir caracterís-
ticas pragmáticas ou de executor, com 
certeza podemos prever que esse em-
presário, assim como seus colaboradores 
e família, vão trilhar um caminho de difi-
culdades e insatisfações.

No decorrer da minha carreira, com 
atuação por 25 anos no segmento cor-
porativo na área de RH, Marketing e 
Gestão de Pessoas no segmento de ser-
viços e Farmacêutico, e há 11 anos como 
coach especialista em carreira, posso 
dizer que 80% dos meus clientes, sejam 
pessoas jurídicas ou físicas, buscam um 
processo de Coaching por não estarem 
felizes com as suas escolhas — seja no 
papel de colaborador ou no papel de 
empresário — e por não conseguirem 
equilibrar a sua vida profissional com a 
sua vida pessoal.

A grande surpresa durante o processo é 
quando meus clientes descobrem que 
não são vítimas e, sim, responsáveis pelas 
sua insatisfações. Isto é, o grande desafio 
para as pessoas que buscam descobrir o 
seu propósito e a chave da sua felicidade 
é assumir as rédeas da sua vida e ser o 
protagonista da sua estória.

E você? Faz parte do grupo dos que la-
mentam e terceirizam seus resultados ou 
do grupo dos que se apropriam das suas 
histórias? A resposta não está no outro, 
mas sim dentro de você.

Sucesso na sua descoberta!

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

http://www.elainemedeiros.com.br
http://www.iquattro.com.br
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Estar em uma ação judicial não é nada 
confortável para a maioria das empresas. 
Principalmente se nesse processo, por de-
terminação judicial, tiver que apresentar 
garantias em juízo. Depósito em dinheiro, 
penhora de bem imóvel, bloqueio on-line 
podem ser o início de grandes dificulda-
des financeiras. Para evitar esses transtor-
nos, o seguro garantia judicial é uma nova 
alternativa, que poderá representar uma 
grande economia.

O seguro garantia judicial é um tipo de 
seguro que tem por objetivo garantir o 
fiel cumprimento das obrigações assu-
midas em juízo por empresas deman-
dadas. Garante o pagamento de valores 
que a empresa necessite realizar em pro-
cessos nos quais se discutem obrigações 
de natureza civil, trabalhista ou tributária.

Foi criado como uma alternativa para os 
depósitos em dinheiro e às penhoras de 
bens nos processos judiciais. Também se 

O Seguro Garantia Judicial pode 
representar uma grande economia

aplica nas execuções fiscais como subs-
tituição de garantias já concedidas no 
processo. Um dos principais benefícios 
é evitar que as contas da empresa sejam 
bloqueadas pela penhora on-line, bem 
como permite que a empresa se man-
tenha integra com a manutenção do 
seu capital de giro. Do mesmo modo, 
protege eventuais bens móveis e imó-
veis que poderiam ser algo de penhora. 
No início o Poder Judiciário relutou em 
aceitar essa modalidade de garantia. 
Contudo, com as modificações legislati-
vas que surgiram para autorizar sua utili-
zação, esse entendimento foi superado 
e hoje é pacífica a possibilidade de sua 
utilização.

Na Justiça do Trabalho, até a reforma 
trabalhista, o seguro garantia judicial era 
timidamente admitido. A nova legislação 
instituiu a possibilidade de sua utilização 
como instrumento de garantia nas ações 
trabalhistas. Hoje o uso dessa garantia na 
Justiça do Trabalho está, expressamen-
te, prevista na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e também na Orientação 
Jurisprudencial nº 59 da Subseção 2 de 
Dissídios Individuais do Tribunal Superior 
do Trabalho. 

Além da garantia da execução traba-
lhista o seguro garantia também pode 
ser utilizado para substituir os valores 
despendidos no depósito recursal. 
Para interpor alguns recursos na Jus-
tiça do Trabalho a empresa necessita 
depositar em juízo o valor da conde-
nação, observados os tetos fixados por 
Ato do TST que variam de R$ 9.513,16 a 
R$ 19.026,32, dependendo do recurso a 
ser interposto.

Os juízes e tribunais trabalhistas têm so-
licitado que o depósito recursal seja feito 
em dinheiro. Contudo, após a reforma 
trabalhista o seguro garantia também 
pode ser utilizado como substituto aos 
valores despendidos para depósito re-
cursal. O que acarreta uma grande redu-
ção nos custos desses recursos.

Com as modificações legislativas, o seguro 
garantia judicial se tornou uma alternativa 
viável para diminuir os custos das ações 
judiciais e evitar que ocorram bloqueios 
indesejados em contas e bens. Esse bene-
fício poderá propiciar uma grande econo-
mia às empresas, que poderão focar seus 
recursos em atividades produtivas, evitan-
do assim enormes prejuízos.

“O segurO garantia judicial é um tipO de segurO que tem pOr ObjetivO garantir O 
fiel cumprimentO das Obrigações assumidas em juízO pOr empresas demandadas.”

Marcelo Boaventura
Assessor jurídico da ABIEA
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os requisitos para a qualidade dos resultados. a impressão está aumentando continuamente e o 
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impressão exclusiva de 200% para detecção confi ável de defeitos, 
detecção de emendas e detecção de etiquetas ausentes e matriz não 
removida. É muito fácil de operar, apenas um botão precisa ser 
pressionado para iniciar a inspeção. Para bandas 360 mm / 460 mm / 560 mm
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ELSCAN é uma família que faz uma contribuição importante para o cumprimento desses requisitos.

Maior produtividade e qualidade com 
monitoramento via web

O SMARTSCAN usa um sistema patenteado. Além de uma função de vídeo 
com zoom, ele também permite uma inspeção de imagem de 
impressão exclusiva de 200% para detecção confi ável de defeitos, 
detecção de emendas e detecção de etiquetas ausentes e matriz não 
removida. É muito fácil de operar, apenas um botão precisa ser 
pressionado para iniciar a inspeção. Para bandas 360 mm / 460 mm / 560 mm

A nova família ELSCAN — OMS3, OMS4.6 e OMS6
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OMS3

OMS4.6

OMS6

OMS3 - Básico

+ Para aplicações de banda Estreitas 

+ Computador totalmente integrado

+ Preço muito razoável

OMS4.6 - Premium
+ Funcionalidade estendida 

  comparações de cor e.g
+ Repetição de visão global 100%
+ Sistema duplo de câmera
+ Comparação de imagem máster
+ Linha de Medidas

OMS6 - Alta Qualidade

+ Largo campo de visão

+ Qualidade de imagem 4K

+ Operação de largura até 3,250m

OMS4.6Repetição de visão global 100%

Comparação de imagem máster
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