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JURÍDICO

Marcelo Boaventura
Assessor jurídico da ABIEA

A ABIEA obteve vitória em ação coletiva 
em favor de suas associadas. A ação foi 
proposta com o objetivo de serem excluí-
dos os recolhimentos previdenciários das 
verbas indenizatórias. Após os recursos 
possíveis e confirmado o resultado favorá-
vel, o benefício será expressivo, pois perdu-
rará pelo resto da existência da empresa.

A ABIEA, com o objetivo de beneficiar 
suas associadas, promoveu ação coleti-
va para que fossem excluídas as verbas 
indenizatórias do pagamento do INSS. A 
ação foi julgada totalmente procedente e 
o Juízo de Primeiro Grau da Justiça Fede-
ral entendeu que a incidência da contri-
buição previdenciária não incide sobre o 
terço constitucional de férias, aviso prévio 
indenizado, bem como nos primeiros 15 
dias de auxílio acidente ou doença, por 
possuírem natureza indenizatória. Dessa 
decisão ainda cabe recurso.

A decisão valerá para as empresas que 
autorizaram sua representação pela 
associação na ação coletiva. Com essa 
decisão a União deverá restituir os va-
lores recolhidos indevidamente durante 
a tramitação da ação, bem como os va-
lores recolhidos nos últimos cinco anos 
anteriores à propositura da ação. Esses 
valores poderão ser compensados, após 
o trânsito em julgado da ação, com tri-
butos federais a serem recolhidos. Dessa 
decisão ainda cabe recurso.

Segundo a definição legal, as verbas pre-
videnciárias incidem somente sobre a re-
muneração de caráter salarial. Assim, são 
de natureza salarial aqueles pagamentos 
decorrentes da prestação do serviço, vi-

ABIEA consegue vitória em ação  
coletiva em favor de seus associados

sando suprir as necessidades básicas do 
trabalhador. 

As parcelas salariais e indenizatórias pos-
suem diferentes efeitos sobre as despe-
sas das empresas, pois as parcelas sala-
riais geram necessidade de recolhimento 
de contribuição previdenciária, ao passo 
que as de natureza indenizatórias não 
geram essa obrigatoriedade.

Decisões proferidas em nossos tribunais 
traçam um paralelo ao pagamento remu-
neratório, descrevendo que, quando os 
valores pagos não possuem caráter retri-
butivo ao trabalho, estaríamos diante de 
verba indenizatória, que não incide INSS.

A Receita Federal não aceita o entendi-
mento trazido nas decisões judiciais e 
continua cobrando o INSS sobre todas 
as verbas, salariais ou não. As empresas 
só conseguiriam reduzir o recolhimento 
das verbas previdenciárias se batessem 
as portas do Poder Judiciário, suplantan-
do essa ilegalidade.

A propositura da ação coletiva foi uma 
maneira eficiente da ABIEA trazer bene-
fícios fiscais para suas associadas. Com 
a referida ação, as empresas associadas 
que autorizaram a ABIEA a promover a 
ação coletiva em seu nome, não preci-
saram entrar com ações individuais para 
obter o resultado pretendido.

No futuro, com a confirmação do re-
sultado favorável, a compensação dos 
valores poderá refletir benefícios finan-
ceiros expressivos para as associadas re-
presentadas, bem como a exclusão das 
verbas indenizatórias da apuração do 
INSS perdurará pelo resto da existência 
da empresa.

Com isso, sem a necessidade de movi-
mentarem o judiciário, as associadas 
além de se beneficiarem do resultado 
da ação, ainda economizaram com as 
despesas decorrentes do processo. Be-
nefícios expressivos decorrentes da 
atuação da ABIEA em favor de suas as-
sociadas. 
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Tel.: 11 5581-9986
25 anos de automação
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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

INKJET

Por Fernando Bortolim
Responsável pelo mercado  
de Label na Durst do Brasil

O Sistema de impressão Inkjet foi inven-
tado por volta 1950, porém, somente a 
partir dos anos 70 começou ser usado 
para impressão de imagens de arquivos 
digitais em documentos nos escritórios 
e, mais tarde, em impressão industrial 
de marcação de dados variáveis e avan-
çou para reproduzir impressões multi-
coloridas.

Atualmente, o inkjet é o sistema que mais 
tem se desenvolvido em todos os setores 
de impressão gráfica de alta qualidade. 

No mercado de label, todas as pesquisas 
apontam ser o jato de tinta o sistema que 
mais deverá se expandir mundialmente, 
pois é o que oferece o menor custo de 
impressão médio por metros quadrados, 
menor valor de investimento, velocidade 

similar às impressoras flexográficas e mui-
ta versatilidade de aplicações.

Funcionamento
O princípio desse processo de impres-
são é relativamente simples. O insumo 
principal é a tinta UV similar à tinta fle-
xográfica que é abastecida num tanque 
da máquina, a mesma é bombeada em 
um fluxo contínuo pelos dutos, passan-
do por alguns filtros até chegar aos ca-
beçotes de impressão inkjet que recebe 
pulsos elétricos que pressionam placas 
“piezoelétricas” disparando jatos de mi-
cro gotas da tinta diretamente sobre o 
substrato.

A impressora tem alimentação e saída 
em bobina. Cada cor tem seus cabeço-
tes e a secagem é feita por uma combi-
nação de lâmpadas LED e UV. A primeira 
cor impressa normalmente é o branco 
e, em seguida, são impressas as cores 
CMYK, reproduzindo as policromias, atin-

gindo até 85% do gamut dos Pantones. É 
possível ainda acrescentar as cores Vio-
leta, Laranja e Verde para reproduzir até 
95% dos Pantones. 

O sistema inkjet UV permite imprimir na 
maioria dos substratos para flexografia 
sem primer, reproduz efeitos especiais 
inclusive simulações de serigrafia com óti-
ma cobertura e opacidade, as cores são 
brilhantes e vibrantes e mantem tonalida-
de perfeita nas repetições e não necessita 
de verniz na maioria das aplicações. Além 
disso, hoje, com a resolução de 1200 dpi, 
permite uma qualidade de impressão si-
milar a qualquer processo de impressão 
convencional com a diferença de que po-
de-se fazer qualquer rótulo com alto grau 
de complexidade gráfica, com extrema 
facilidade. 

O fato de não haver contato direto dos 
cabeçotes de impressão com o substrato 
favorece muito o sistema, facilitando a 
operação e manutenção, permite a rein-
serção da bobina com facilidade e pode-
-se combinar o processo com os siste-
mas de impressão convencionais e 
acabamentos em linha, o que chama-
mos de impressoras hibridas. A grande 
maioria das gráficas usam estas máqui-
nas “offline”, ou seja, imprimem e depois 
enviam a bobina impressa para outra 
máquina para o acabamento. A elimina-
ção de matrizes e o setup tendendo a 
zero minimizam o desperdício e prazos e 
permite produtividade muito maior em 
medias e baixas tiragens comparado a 
qualquer sistema convencional. 

Industrial Inkjet UV: desafios e usos 
desta tecnologia em expansão

Local onde se aloja as cabeças de impressão e substrato

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

A Maxcess, referência global em produ-
tos e serviços inovadores para aplicações 
de manuseio em banda larga e banda 
estreita, anunciou sua intenção de fusão 
com a RotoMetrics, líder global na fabri-
cação de matrizes de corte de precisão 
e soluções de ferramentas de suporte. A 
fusão dará origem a uma nova empresa, 
que atuará no mercado com o nome de 
Maxcess International.

“A fusão dessas duas organizações de 
classe mundial expandirá ainda mais 
nossa oferta, fornecendo a nossos clien-
tes OEM e usuários finais o portfólio de 

produtos mais abrangente disponível 
para aumentar sua produtividade e efi-
ciência”, disse Odd Joergenrud, CEO da 
Maxcess.

Os clientes se beneficiarão do aumento 
de inovações tecnológicas e soluções de 
valor agregado da Indústria 4.0, merca-
dos geográficos expandidos, presença 
global robusta de ofertas de fabricação, 
vendas e serviços, além da mais ampla 
oferta de produtos da indústria para ma-
trizes rotativas e suporte às soluções de 
ferramentas, guia, desbobinador, corte, 
controle de tensão e rolos de precisão. 

Maxcess e RotoMetrics anunciam fusão
Com o negócio, empresas anunciam a criação do provedor mundial mais 
abrangente e com o maior portfólio de soluções para ferramentas rotativas

A Durst Brasil anunciou duas novas insta-
lações de sua solução inkjet digital para 
produção de rótulos e etiquetas adesivas 
da linha Tau 330 RSC.

Os novos clientes são VR Label e Megala-
bel, que estão finalizando as instalações 
durante os meses de restrição e isola-
mento social. 

Durst anuncia duas novas instalações 
no Brasil no segmento label

A chegada da tecnologia Durst à Me-
galabel tem uma função estratégica. 
Agora, a empresa poderá produzir em 
alta qualidade e com um custo extre-
mamente acessível tiragens maiores de 
rótulos por meio da tecnologia digital. 
“Afirmo que a Tau 330 RSC E nos coloca 
em uma posição diferenciada no mer-
cado, pois estamos à frente no que se 

refere à tecnologia de produção. Hoje, 
em nosso parque, contamos com as 
três opções hoje disponíveis para se 
imprimir: a flexografia, a impressão di-
gital em baixas tiragens e a impressão 
digital em nível industrial de altíssima 
qualidade da Durst”, frisa proprietário 
Marcio Romano. 

Por sua vez, o equipamento adquirido 
pela VR Label, de Aparecida de Goiás, 
tem previsão para entrar em funciona-
mento ainda neste mês de junho. “Sem-
pre fui um entusiasta da tecnologia digi-
tal e, em 2008, quando vi os primeiros 
modelos inkjet na Drupa, percebi que 
era o caminho. Foi quando vi o equipa-
mento da Durst”, diz Viomar Rodrigues, 
proprietário da VR Label. “Quando a 
Durst lançou a Tau 330 RSC com resolu-
ção 1200x1200 dpi, percebi que poderia 
investir no inkjet com a qualidade que 
precisávamos. Isso, sem contar outros di-
ferenciais importantes, como velocidade 
e praticidade, já que não é necessário 
aplicação de prime ou pós-tratamento 
nos produtos.” 
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COACHING

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

Estamos vivendo uma realidade inédita 
em todo o mundo: o isolamento social. 

Todos estão enfrentando dificuldades, 
seja por ficar em casa e não se relacionar 
com pessoas do seu convívio ou pela ne-
cessidade de manter-se no trabalho com 
todas as dificuldades e riscos existentes.

Neste momento, o equilíbrio emocional 
pode — e deve — ser o nosso grande 
aliado. Uma das alternativas é de rever-
mos nossa forma de agir, mudar e man-
ter uma forma otimista e aberta de ver a 
nossa nova realidade.

Um bom começo é lembrar que não es-
tamos sozinhos, mas fazemos parte de 
uma estratégia comunitária que pode 
salvar muitas vidas.

“Os humanos já vivenciaram várias epi-
demias em outros tempos. Faz parte da 
nossa história”, diz a coordenadora do 
curso de psicologia da Estácio BH, Rena-
ta Mafra. 

Segundo ela, o rápido e intenso fluxo 
das informações pode provocar a sen-
sação de que não é possível lidar com 
a infecção, o caos, aumentando a rea-

lidade. “Pensar que a epidemia é uma 
situação transitória que vai passar e que 
você está contribuindo positivamente 
para isso, ajuda a acalmar a mente”, re-
força a psicóloga.

A sugestão é que, nesse momento, você 
primeiro se observe, descubra em você 
os seus principais valores, suas forças, o 
seu diferencial e crie um ambiente po-
sitivo. Descubra e se aproxime de pes-
soas que estão nesse momento agindo 
com otimismo e buscando fazer o novo, 
e faça parte dessa grande corrente da 
mudança, tenha a certeza de que essa 
postura contribuirá para que você saia 
desse momento forte e com uma nova 
visão de mundo.

Você pode escolher, se aliar a um gru-
po de pessoas que estão aproveitan-
do a situação atual como uma grande 
oportunidade ou se aliar a um grupo 
de pessoas pessimistas e que estão la-
mentando e enxergando somente as 
dificuldades.

Eu faço parte do primeiro grupo, espero 
pode contar com você ao meu lado.

Estamos juntos. 

Escolhas: quais são as suas?

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

Avery Dennison e Polpel ajudando 
no combate ao Covid-19

Em parceria com a Polpel, a Avery Denni-
son, através do programa de economia 
circular, doou uma grande quantidade 
de folhas de papel toalha para a Santa 
Casa de Vinhedo e a UPA (Unidade Pron-
to Atendimento).

O Projeto Rever é uma realidade no 
site da Avery Dennison Vinhedo, com 
o aproveitamento das fibras de celulo-
se proveniente da reciclagem dos resí-
duos de liner gerados em toda cadeia 

produtiva do autoadesivo e das em-
presas que rotulam ou adesivam seus 
produtos.

O resultado? O que antes era lixo, trans-
formou-se em papel toalha totalmente 
sustentáveis.

Ao todo, foram doadas cerca de 125 mil 
folhas e 150 rolos de papel toalha que 
ajudarão as entidades acima no combate 
ao Covid-19. 

Cerca de 125 mil folhas e 150 rolos de papel toalha ajudarão entidades necessitadas

LABEL CALC é um aplicativo de celular 
para formação do preço de venda pro-
jetado especificamente para a indústria 
flexográfica de banda média/estreita. A 
formação do preço de venda no merca-
do flexográfico possui uma série de im-
plicações para seus negócios. Defini-los 
de forma correta resultará em crescimen-
to para sua empresa.

Seus principais benefícios: cadastro de 
clientes, estimativa de preços, prazos 
de pagamento, cadastro de materiais, 
cadastro de ferramentas. Voltado a pe-

Novo aplicativo para Formação de Preços de Rótulos e 
Etiquetas da Flexo in Foco – “LABEL CALC”

quenas e médias empresas, a ferramenta 
gera um orçamento assertivo em cerca 
de 5 minutos, e possui segurança de da-
dos garantidas pelo Amazon Simple Sto-
rage Service (Amazon S3). Mais informa-
ções: vendaslabelcalc@flexoinfoco.com.br. 
Whats App: (11) 9-5155-2741 

Adicionando competitividade
à sua gama de ribbons mistos

TESTE

Faça
um

Novo

https://landing.inkanto.com/benefits/pt/
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NOTÍCIAS

Com o objetivo de colaborar com a se-
gurança dos trabalhadores da saúde e 
minimizar os impactos sociais da pan-
demia da Covid-19, desde o início da 
doença no país, a 3M vem atuando em 
várias frentes com uma série de iniciati-
vas demonstrando o seu compromisso 
e responsabilidade social, ultrapassando 
R$ 1 milhão em doações.

No total, a empresa já doou 225 mil más-
caras PFF2 para uso de profissionais da 
saúde de 25 hospitais públicos e filantró-
picos, além da Cruz Vermelha Brasileira. 
Entre os hospitais beneficiados estão o 
Hospital das Clínicas da Unicamp, em 
Campinas-SP, Hospital Regional Asa Nor-
te, de Brasília-DF, Hospital Universitário 
Walter Candido, de Fortaleza-CE, prio-
rizando as regiões mais afetadas, além 

de hospitais e Santas Casas das cidades 
e regiões onde a 3M mantém fábricas. 
Deste total, mais de 150 mil máscaras 
PFF2 foram destinadas para hospitais 
públicos de Manaus – Hospital Delphina 
Aziz, Hospital Dr. Aristóteles Platão, Hos-
pital Dr. João Lucio Machado, Hospital 
Pronto Socorro 28 de Agosto, Hospital de 
Campanha Municipal Gilberto Novaes e 
a Central de Medicamentos do Amazo-
nas (CEMA) – instituições que têm foca-
do esforços no tratamento da COVID-19 
e atendem pacientes do SUS (Sistema 
Único de Saúde). 

Além disso, doou matérias-primas para 
transformação em itens úteis neste ce-
nário de Covid-19. A Universidade Fe-
deral de São Carlos (UFSCar) recebeu 2 
mil metros quadrados de filme poliéster 

para produção de protetores faciais. A 
Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
de Araraquara recebeu a doação de es-
pessante Carbopol para a produção de 3 
mil litros de álcool em gel. E ainda 6,5 mil 
metros quadrados de não-tecido foram 
destinados à empresa Health Quality, de 
Jarinu-SP, para produzir 2 mil aventais 
descartáveis e doar a profissionais da 
saúde da região de Campinas. 

Em outra frente, realizou campanha en-
tre seus funcionários, coordenada pelo 
Instituto 3M, para arrecadar recursos 
e converter em cestas de alimentos e 
itens de higiene, buscando minimizar 
os impactos sociais da pandemia nas 
populações mais carentes. Foram arre-
cadados R$ 39 mil e a empresa mais que 
triplicou o valor, totalizando R$ 120 mil, 
o que permitiu ajudar mais de 1.200 fa-
mílias atendidas por instituições sociais 
nas localidades onde a empresa man-
tém fábricas.

Senai
A 3M está, por fim, participando do es-
forço da indústria automotiva, coordena-
do pelo Senai nacionalmente, para a ma-
nutenção de respiradores mecânicos 
hospitalares. Técnicos da fábrica 3M de 
Sumaré-SP estão, voluntariamente, cola-
borando com a equipe da Honda Auto-
móveis, da mesma cidade, nos cuidados 
com os respiradores, auxiliando os hospi-
tais do Estado de São Paulo. 

3M doa mais de 1 milhão de reais para auxiliar 
no combate à pandemia do novo coronavírus 

http://www.todaytec.com.br


9

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:

NOTÍCIAS

Desde sua fundação, no ano de 2000, a 
inovação com qualidade sempre foi a 
vocação da Aaron Rótulos e Etiquetas 
Adesivas, com sede no 2º Distrito Indus-
trial de Eusébio (CE) e atuação em toda a 
região nordeste do Brasil.

Hoje, está instalada em uma área de 
2.000 m2 mantendo um ritmo constan-

dústrias farmacêutica, cosmética, higie-
ne e limpeza, alimentícia e bebidas.

Em sua estrutura, opera com impressoras 
flexográficas de última geração, que possi-
bilitam um gama variável de opções para a 
produção de rótulos e etiquetas adesivas. 
Também produz etiquetas brancas dire-
cionadas à aplicação de dados variáveis 
por meio de termo transferência. A Aaron 
conta ainda com um laboratório de tintas 
para a preparação das cores, composto 
com equipamentos específicos e que se-
guem as regras e normas da ONS 25, bem 
como, a GMP (Boas Práticas de Fabricação). 

A ABIEA parabeniza a AARON pelos seus 
20 anos de muito trabalho e sucesso no 
segmento de impressão de Rótulos e Eti-
quetas! Aproveitamos para agradecer 
por fazerem parte da nossa associação 
desde 2004! 

Aaron: há 20 anos conquistando 
Norte e Nordeste

te de crescimento, tanto em tecnologia, 
quanto em novos mercados. Empregan-
do diretamente mais de 60 profissionais 
e posicionada como uma das melhores 
industrias do segmento gráfico instalada 
no Nordeste na sua especialização: pro-
dução de rótulos e etiquetas autoade-
sivas para pequenas, médias e grandes 
tiragens, atendendo segmentos das in-

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

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

Nas últimas semanas, diante de tantos 
prognósticos de dominação digital nas 
relações comerciais, muitos vendedores 
voltaram à pergunta: “Será que o aten-
dimento presencial, o famoso ‘olho no 
olho’, está com os dias contados?”.

Bom, responder isso não é tão simples 
como pode parecer. Primeiramente, é 
preciso saber o que estava mudando e o 
que está acontecendo agora.

Faz um bom tempo que o olho no olho 
(vendedor–comprador) divide espaço 
com outras práticas fundamentais, como 
“o olho na produção do cliente”, “olho 
no desenvolvimento”, no mercado, e até 
“olho no olho do cliente do nosso cliente”.

Ou seja, todas as ações importantes na 
via da formulação de propostas e gera-
ção de insights. 

Também faz um tempo, a crescente dis-
ponibilidade de informações tornou qua-
se um “descaso” o vendedor não saber 
quantos são e onde ficam os centros de 
distribuição de seu cliente, ou que o con-
corrente dele foi comprado por um grupo 
internacional, modificando todo o cená-
rio estratégico, ficando para trás ao deixar 
esse cliente sem uma solução competiti-
va, restando unicamente discutir preço.

O que existe agora é um pouco dife-
rente: é uma mudança em curso que 
está fazendo a “Nova Era” para o Mar-
keting B2B (business to business), la-
pidando os processos comerciais e o 
mais preocupante, por ser digital ela 
não é tão visível!

Praticamente todas as consultorias 
mundiais identificaram que, neste tem-
po de COVID-19, os negócios B2B salta-
ram de 2 a 3 vezes de importância para 
o digital e seguem orientando a acele-
ração da “digitalização” de sua empresa, 
seja de onde você parou (veja quadro 
no fim da matéria). Agora veja nesta 
pesquisa, o quadro em que estávamos 
nas relações B2B em 2019: 

Vamos abordar os pontos mais impor-
tantes dos dois lados desse movimento:

Lado 1: Uma nova geração de 
compradores B2B...
Essa nova geração não é composta so-
mente de Millenials ou Geração Y. Se 
você já comprou algo por e-commerce, 
tudo correu bem e desejou que as com-
pras de sua empresa também fossem 
descomplicadas assim, você ingressou 
nessa nova geração. É justamente esse 
desejo que tomou conta dos comprado-
res B2B e cito alguns motivos abaixo que 
você pode reconhecer:

• O domínio da jornada de com-
pra: A pesquisa sobre o produto, a 
lista de quem pode fornecê-lo, as 
condições, quando e onde buscar 
opinião de especialistas, a seleção 
de critérios e até as formas de pa-
gamento é uma característica des-
se processo que pode ser iniciado 
e concluído quando e onde quiser.

Acabou o “olho no olho”?
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• O Autoatendimento: É outra ca-
racterística preferida, a disposição 
dos recursos e informações neces-
sárias à pesquisa inicial, à compra, 
ao suporte e ao pós-venda de for-
ma intuitiva e “sem atrito”, termo 
usado para barreiras ou fricções no 
processo de compra. 

• A Preferência pela opinião de 
seus pares: O depoimento de 
especialistas no site ajuda, mas o 
Grupo de Whatsapp entre compra-
dores B2B vai influenciar mais!

Não há dúvida de que o distanciamento 
social acelerou toda essa mudança no 
padrão de compras B2B a ponto de as 
condições de 2020 ser predominante-
mente digital.

Lado 2: ... com uma nova con-
cepção de fornecedor
• Ser mais parceiros não, sermos 

iguais: Os compradores B2B que-
rem acesso a todo o horizonte de 
opções que sua empresa dispõe 
(política de preços, modelos de 
entrega, pacote de serviços com 
opções em aberto etc.) e, se pos-
sível, na mesma ferramenta que 
você usa para atendê-lo, permitin-
do simular e trocar o que quiserem 
e quando for conveniente. 

• Mais conectado: Não espere en-
trar no funil do comprador para 
acessar o olho no olho com usuá-
rios e decisores. O novo comprador 

B2B deseja uma abordagem digital 
inteligente que conquiste todos até 
os clientes, mitigando restrições e 
tornando a decisão (dele compra-
dor por você) mais segura e inteli-
gente para todos. A continuidade 
dessa relação deve manter-se natu-
ral, e lógica para todos esse pares 
ao longo do ciclo de vida de ambas 
as organizações. 

• Menos promessas e mais in-
sights: Análise constante dos negó-
cios, novas oportunidades internas 
ou setores não-correlacionados de-
vem tomar contornos para levantar 
voo como insight ao seu cliente.
Esse é o “olho no olho” da antecipa-
ção, antes que ele descubra e o faça 
transformar em promessa.

Experiência diferenciada
Oferecer essas experiências aos compra-
dores B2B de hoje não se faz de forma 
homogênea. Sem dúvida que o e-com-
merce precisa de “e-funcionários” e 
“e-marketeiros”, porém, a sensibilidade 
do vendedor para identificar o roteiro 
dessa jornada, perceber os desvios do 
compradores ajudá-lo, é exatamente 
o que ele espera: o “olho no olho do 
cliente” de forma aberta, conectada, 
intuitiva e imediata.

Nada parecido com um ambiente “frio” 
das mudanças acima, conforme a frase 
de Thomas Ordahl, diretor de estratégia 
da Landor Associates: 

“Os compradores de B2B estão todos os 
dias tomando decisões que podem mu-
dar totalmente sua carreira. Isso é ineren-
temente emocional – mais do que gosta-
mos de admitir.” 
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Dizem que há duas formas de aprender-
mos: pelo amor ou pela dor. Na verdade, 
grandes avanços foram conquistados 
pela humanidade em momentos de cri-
se, pois, é justamente nas dificuldades, 
que saímos da zona de conforto à pro-
cura de soluções para problemas ime-
diatos. 

O Covid-19, que assolou o mundo todo e 
está colocando em xeque vários setores 
da economia, é um desses agentes que 
nos obrigam a “virar a chave” e repensar 
muitas coisas. Primeiramente, o valor da 
vida, dos momentos juntos, da interação; 
e, também, para quem é empresário ou 
tem um negócio, sobre a forma como 
gerimos nossas empresas.

É possível extrair coisas positivas, mesmo 
de momentos de dificuldade? 

Para o Presidente da Abiea, Elvio Filho, 
apesar das dificuldades, ficarão lições.

“Aprendemos a importância da mínima 
capacitação na gestão”, afirma. “Não há 
problemas ou vergonha em ser peque-
no; o problema é ser inviável do ponto 
de vista de negócios. Muitas empresas, 
não apenas as pequenas, trabalham com 
margens negativas sem nem saber. Ao 
levantarem seus custos, não sabem ana-
lisar corretamente o impacto de tantas 
variáveis (custos fixos, custos variáveis, 
impostos diretos, Difal, etc.) e, ao fim de 
um período de dois ou três anos, a em-
presa está totalmente endividada junto 
aos órgãos governamentais já que a úni-
ca forma de sobrevivência é sonegar ou 
não pagar impostos.”

Para o consultor e diretor da Projeto Pack, 
Aislan Baer, gestão também é um ponto 
crucial. 

“Entendo que a maior lição de todas é 
que ‘cash is king’. As indústrias gráficas 
têm um ciclo operacional e de caixa 
bastante frágeis e é preciso não apenas 
lastro (liquidez), mas uma gestão finan-
ceira sólida. Acho que a pandemia, aos 
que resistirem, vai provocar a reflexão de 
que não se deve vender a qualquer cus-
to – que as margens são tão importantes 
quanto o volume de vendas, assim como 
é a condução do capital de giro”, afirma. 

A otimização de performance produti-
va é outro ponto citado por Aislan. “São 
momentos que exigem mudança rápida 
de estratégia, flexibilidade para atender 
prazos curtíssimos, adaptar as linhas para 
produzir novos produtos e atender aos 
clientes com menos pessoas no quadro 
(por conta de férias, afastamentos e la-
yoffs)”, diz. “Estratégia é vital. Principal-
mente no âmbito de definir uma carteira 
de clientes, mercados e nichos de atua-
ção que suporte as quedas abruptas de 
receita – a mesma lógica com a qual um 
investidor monta um portfólio de ações 
e outros produtos financeiros, com vistas 
a diluir o risco.”

Futuro
Para Aislan, a recuperação do setor pós-
-Covid deve ocorrer em médio prazo. 
Mas, segundo ele, também temos um 
“novo normal” à vista. “Certos hábitos 
adquiridos durante a quarentena devem 
persistir por mais alguns anos. As pes-
soas vão, sem dúvidas, dar mais atenção 

aos produtos de higiene e cuidados com 
o lar, às embalagens ativas, inteligentes 
e interativas (rótulos, idem) e tudo que 
puder trazer uma camada maior de se-
gurança e rastreabilidade ao que se con-
some”, destaca. “O aumento do e-com-
merce também deve provocar muitas 
transformações no nosso setor gráfico e 
em toda a cadeia de suprimentos e logís-
tica. Soluções como RFID e NFC acabam 
sendo beneficiados, portanto.”

Elvio também é otimista. “Os mercados 
se recuperarão, uns mais rapidamente 
outros menos, mas, todos se recupera-
rão. O problema é saber quais e quantas 
empresas aguentarão até que a recupe-
ração chegue. Chama a minha atenção 
a mudança de diretriz na política econô-
mica em que o dólar alto viabiliza expor-
tação. Nós, brasileiros, crescemos ouvin-
do dizer que o Brasil é um gigante que 
dorme e é verdade. Enquanto países in-
finitamente menores têm na exportação 
uma interessante válvula de escape, nós, 
com o dólar alto nos favorecendo enor-
memente neste sentido, não sabemos 
nem acreditamos ser possível fazê-lo. 
Com o mundo todo sendo atingido pela 
Covid e os países buscando alternativas 
para a China, o Brasil tem potencial para 
abastecer vários mercados com rótulos 
ou etiquetas; existem vantagens fiscais 
para isso, precisamos ir atrás”, pontua.

E os empresários? O que os convertedo-
res pensam sobre o futuro pós-Covid?

“As lições que tiramos desta crise é que, 
cada vez mais, precisamos de maior ve-
locidade nos processos, nas tomadas de 

O que o Covid19 pode nos ensinar?
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decisão e nas adaptações ao mercado”, 
afirma Luciano Filho, da AARon (Eusé-
bio, CE). 

Para Silvia Caldas, diretora comercial 
da Metiq de Caxias do Sul (RS), lições 
importantes foram aprendidas. “Tira-
mos uma grande lição de vida neste 
período: a de que temos que estar pre-
parados para plano B, plano C... Que 
devemos ter cautela e a organização, 
parceria e confiança, só assim pode-
-se gerar frutos. Também conhecemos 
com quem podemos contar, e também 
dos valores que nossa empresa sempre 
manteve. Todos os nossos compromis-
sos assumidos foram cumpridos”, diz. 
Vamos continuar planejando com os 
pés no chão, com os controles da em-
presa revistos, analisados e tomadas 
de decisões em grupo. Fortalecendo a 
equipe, dando espaço para crescimen-
to pessoal e profissional. Hoje, sabemos 
quais fornecedores podemos ter ao 
nosso lado e quem tem metas claras de 
parceria.”

Silvia destaca, ainda, a qualidade da gestão 
como diferencial para navegar em “mares 
revoltos”. “Tínhamos matéria prima com-
prada e praticamente toda paga. Negócios 
foram fluindo, em poucos dias faturamos 
80% do valor do ano anterior e no mês de 
maio ultrapassamos o faturamento da grá-
fica no mesmo período de 2019. Controle 
de despesas, pagamentos em dia, contato 
com clientes. Estamos em plena mudança 
de espaço físico, instalando novos equipa-
mentos e aos poucos trazendo colabora-
dores à ativa e admitimos três novos par-
ceiros para qualificar cada vez mais nossos 
produtos.”

Associação
Segundo Elvio, são justamente em crises 
como a que passamos que o papel de 
uma associação representativa deve se 
destacar, sobretudo, na orientação sobre 
processos adequados de gestão. 

“A associação já vem desenvolvendo 
um trabalho com a inserção de empre-
sas como a Cooperativa de crédito Si-

coob ou empresas de fomento e crédito 
como a Loara, mas, não adianta fazer só 
isso”, afirma. “Precisamos evangelizar os 
empresários menores a se capacitarem 
minimamente para realizarem a gestão 
de suas empresas. Muitos acham que 
contribuição marginal e margem de lu-
cro são a mesma coisa, desta forma, fica 
quase impossível se falar em analise de 
rating e outras ferramentas que o merca-
do financeiro utilizam para conceder ou 
não empréstimos ou fomento.”

Apesar de ter uma visão otimista para o 
futuro do país e do segmento pós-pan-
demia, Luciano, da AARon, destaca o pa-
pel que deve ser desenvolvido pela 
Abiea. “Ela pode auxiliar os associados 
com um forte plano de treinamento 
operacional, na formação de impresso-
res e arte finalistas. Também pode contri-
buir com o fortalecimento regional do 
segmento e disponibilizando apoio ao 
crédito junto a entidades financeiras e 
com os fornecedores de matéria-prima”, 
destaca. 
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No dia 21 de maio aconteceu, por meio 
da plataforma Zoom, um meeting online 
envolvendo alguns players do setor de 
rótulos e etiquetas, idealizado por Davi 
Domingues, diretor da Plano Gestão e 
Negócios, com apoio institucional da 
Abiea e moderação de Aislan Baer, dire-
tor da Projeto Pack Consultoria. 

O painel também contou com participa-
ção de Ronnie Schröter, diretor da Etirama, 
Dr. Marcelo Boaventura, consultor jurídico 
da Abiea, Adilson Seixas, da Loara, Mauri-
cio Medici da Prakolar, Fernando Pirutti da 
Grif Rótulos, Raphael Souza da Thermo-
print, e Elvio Filho, presidente da Abiea. 

Segundo dados do Sebrae divulgado 
por Aislan, cerca de 600 mil empresas 
em todo o Brasil já decretaram falência. 
Destas, o número de companhias per-
tencentes ao setor gráfico (e, particular-
mente de rótulos e etiquetas) ainda não 
é conhecido. 

Davi Domingues destacou a importância 
de que se tenha a visão do todo, ou seja, 
da abrangência dos impactos do Co-
vid-19 na indústria, para que se tracem as 
estratégias presentes e futuras. “Se você 
quiser traçar estratégias, não é numa 
caverna que você vai achar referências, 
mas, sim, subindo em um monte para ter 
a visão do todo”, disse.

Segundo ele, há segmentos, dentro do 
mercado de label, que permanecem 
aquecidos, como aplicações para seg-

mento médico-hospitalar, bebidas, ali-
mentício, produtos de beleza e cosmé-
tica para itens de primeira necessidade e 
varejo (açougue, supermercado e pada-
ria). Outro ponto importante levantando 
por Davi é a capacidade de migração das 
gráficas e convertedores, ou seja, de se 
adaptar às demandas que estão aqueci-
das no momento. 

“Qual será o achatamento de merca-
do pós-Covid? Voltaremos a ser como 
fomos? Como será o novo mercado? 
E como eu, como convertedor, posso 
aguentar esse período até essas mu-
danças se consolidarem? São perguntas 
fundamentais para serem feitas neste 
momento”, salientou. 

Maurício Medici destacou a importân-
cia de se ter uma pluralidade de clientes 
como forma de minimizar as perdas nes-
te período. “Mas a recessão será inevitá-
vel”, pontua. “A economia está diminuin-
do, haverá desemprego e, com isso, o 
consumo cai. Como atuamos com bens 
de consumo, seremos impactados”, diz.

Ele também destacou a necessidade de 
se antever e pensar sobre o novo mer-
cado pós-Covid. “Haverá oportunidades. 
Nos acostumamos na pandemia a com-
prar comida via delivery; nos habituamos 
ao home office. São novos hábitos que 
irão gerar novos comportamentos de 
consumo. As ferramentas online de reu-
niões uniram as pessoas e resultam em 
economia com deslocamento. As ven-

das online subiram, sem necessidade 
dos custos das lojas físicas. Segmentos 
como rastreabilidade, segurança, ali-
mento, lacres para embalagens e emba-
lagens fechadas para evitar contato com 
a mão são tendências”, salienta.

Para os rótulos, Maurício analisa que, até 
o momento, o rótulo tinha o objetivo de 
diferenciar o produto no ponto de ven-
da. “Mas, na venda pela internet, isso não 
é necessário. Então, pode ser que essa 
alta qualidade do rótulo seja relativizada.”

Fernando Pirutti reforçou que o segmen-
to de rótulos tem se destacado dentro 
do ramo gráfico justamente por ser di-
versificado. “Mas esse crescimento tam-
bém será passageiro e precisaremos nos 
reinventar”, disse. Etiquetas funcionais, 
como lacres, apresentam crescimento, 
sobretudo na área de alimentos e entre-
gas. “Mas há muitas dificuldades a serem 
combatidas. Por exemplo, os fornecedo-
res da matéria-prima estão sofrendo com 
o aumento de preços, gerando custos 
que talvez não possam ser repassados. 
Isso exige readequação, enxugamento 
da máquina, ajustes. Ter capital neste 
momento é essencial”, falou. “O mo-
mento é de buscar alternativas. Quando 
passar a pandemia, mudanças virão com 
força; por exemplo, essas visitas constan-
tes a clientes certamente serão virtuais, 
por videoconferência. Provas podem ser 
enviadas digitalmente para aprovação. 
A relação das indústrias com os clientes 
mudará, e temos que estar atentos às 
oportunidades, como soluções para eti-
quetas técnicas para lacre e controle.”

Outro ponto importante destacado por 
Pirutti é que, nesse novo cenário, o ven-
dedor terá que agregar valor através da 
venda técnica. “Ele deve levar valor ao 
cliente. Perguntar ‘como posso ajudá-lo 
a encontrar soluções para reduzir custos 
e aumentar a produtividade?’”. 

Raphael Souza, da Thermoprint, por sua 
vez, não descarta a necessidade da visita 
pessoal para que haja uma venda técni-

Mercado debate realidade e consequência 
do Covid-19 no mercado de label
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ca efetiva. Ele também comentou sobre 
o aumento do e-commerce e sobre a 
digitalização dos processos de compra. 

“A venda pelo e-commerce está fazendo 
o consumo da etiqueta aumentar, sobre-
tudo para identificação e localização dos 
produtos”, disse. 

Supermercado é outro segmento de 
crescimento expressivo, com cresci-
mento de até 30%. “Isso, devido à esto-
cagem com medo de que mercadorias 
faltassem”, diz. Contudo, nos meses 
posteriores, já vem sido apresentada 
uma queda. “Se o cliente está com esto-
que, não está vendendo, também não 
está comprando. Isso afetará a cadeia 
como um todo.”

Para a projeção pós-Covid, Raphael vis-
lumbra que haverá uma demora para a 
retomada. “Isso, devido ao desempre-
go”. Sobre o setor de etiquetas, porém, 
a perspectiva é de crescimento devido à 
compra fracionada. 

Elvio Filho pontuou dificuldades como 
margens pequenas e prazos muito cur-
tos de adaptação para que sejam feitas 
mudanças para enfrentar os desafios do 
momento. “Isso envolve gestão, controle 
de fluxo de caixa”, disse. “É muito oportu-
no que pensemos, pós-Covid, como po-
demos ter um segmento melhor estru-
turado, unido, com empresas mais fortes 
e melhor geridas.”

Ele lembrou que as crises no Brasil são 
cíclicas, e que aprender com a atual 
pandemia é essencial para que se enxer-
guem futuros desafios de outra maneira. 

“As associações são fundamentais para 
que criemos um segmento forte”. 

Também lembrou que a pulverização dos 
segmentos atendidos é fundamental para 
enfrentar a crise. “Quando um segmento 
cai, outro pode compensar. Acho que, de 
um modo geral, as empresas devem levar 
isso muito a sério, isto é, não ter todos os 
ovos em uma única cesta.”

Novos investimentos
Ronnie Schröter comentou sobre as pers-
pectivas de investimentos e moderniza-
ção dos parques produtivos pós-Covid. 
“A grande maioria das empresas cortou 
investimentos”, falou. “Março foi um mês 
bastante ruim, mas em abril houve uma 
diversificação, com clientes rodando 24 
horas por dia, e outros parados.” 

Segundo ele, o quadro de dificuldade é 
geral, tanto entre fabricantes do Brasil, 
como do exterior. “Tivemos que pensar 
em outras soluções. Investimos na área 
de serviços e em upgrades de máquinas 
de clientes”, disse. “A demanda por servi-
ço tem amenizado a situação de modo 
geral. Contudo, acreditamos na fortifi-
cação do mercado local, mantivemos a 
inadimplência baixa e, possivelmente, 
em agosto e setembro o cenário comece 
a se normalizar.”

Maurício Medici reforçou que, por hora, 
grandes investimentos em equipamento 
estão suspensos. “A intenção é deixar os 
equipamentos que temos atualizados e 
prontos para quando o mercado voltar. 
Mesmo porque não sabemos qual será 
o equipamento correto a se investir no 
cenário pós-Covid”, disse. 

“A maior reflexão que o empresário pode 
ter neste momento é que não há certe-
za sobre nada em relação ao futuro. É o 
momento de refletir sobre a qualidade 
do seu parque gráfico, se lhe falta pro-
dutividade e qualidade”, reforçou Elvio 
Filho. “Se você quiser se preparar para 
o futuro, é o momento de buscar ajuda, 
ouvir profissionais.”

Crédito
E como ter capital de giro para permitir 
adaptações em um cenário de escassez 
de crédito? 

“O problema de crédito das empresas 
brasileiras não é atual. Segundo pesqui-
sa da Fiesp, 70% do segmento industrial 
possui dificuldade de relacionamento 
com bancos, imagine agora!”, salien-
tou Adilson Seixas. “Nos associamos à 
Abiea para auxiliar empresas do setor 
na obtenção de crédito, mudando um 
pouco o mindset quando o assunto é 
obter linha para investimento; dinheiro 
é um produto, é o produto com que o 
banco trabalha. Essa visão tem que ser 
clara. Hoje, os bancos estão segurando 
crédito, mas posso afirmar que os ban-
cos estão com caixas cheios e dispostos 
a emprestar; o que acontece é que as 
empresas devem estar preparadas para 
solicitar esse crédito, amenizando a vi-
são de risco de inadimplência por parte 
do banco”, disse Adilson. 

Segundo ele, é fundamental que as em-
presas tenham, em sua equipe, um espe-
cialista em bancos. “Muitas empresas po-
dem morrer devido à falta de caixa, e isso, 
às vezes, se deve a problemas de relacio-
namento com os bancos”, afirmou. 

https://iquattro.com.br/
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