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 A
presentação de N

egócio  /   M
ercado

Gráfica é uma empresa prestadora de serviços cuja função é transferir tinta para um
substrato (papel, plásticos etc.) por meio de um sistema de impressão, como offset,
rotogravura, flexografia e outros. As gráficas podem ainda oferecer serviços de pós-
impressão, como acabamento, dobraduras, encadernação, colagem e efeitos
especiais.

A indústria gráfica brasileira tem contribuído de maneira significativa para o progresso
socioeconômico do País. O nível das produções nacionais vem apresentando
crescente qualidade, sendo um fator decisivo para as áreas de educação e cultura.

O setor gráfico evoluiu significativamente com o surgimento do sistema offset, que
alterou toda a estrutura de impressão, superando definitivamente a tipografia
tradicional.

Este documento trata de uma estimativa sobre o negócio. Para entendê-lo melhor,
dentro de sua realidade, sugerimos que procure o Sebrae de sua cidade para a
elaboração de um Plano de Negócios.

1. Apresentação de Negócio

A indústria gráfica tem grande importância na economia nacional e, apesar da
irrefutável tendência online que vivemos, pesquisas apontam que os materiais
impressos continuam sendo fundamentais na comunicação das empresas.

De acordo com pesquisa da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf/2018),
após alguns anos de crise, o mercado gráfico volta a crescer no Brasil; o setor
emprega cerca de 220 mil pessoas, distribuídas em 20 mil gráficas. O segmento
movimentou em média R$ 46 bilhões nos últimos anos, representando 0,3% do PIB
(Produto Interno Bruto) e 2,8% da indústria brasileira de transformação.

O estudo da Abigraf aponta, ainda, que 97% das empresas do setor são micro ou de
pequeno porte. Entre os principais produtos oferecidos ao mercado nacional e
internacional pela indústria gráfica brasileira estão: embalagens (48,6%); livros,
revistas e demais publicações editoriais (21,6%); impressos promocionais (8,6%);
impressos de segurança, fiscais e formulários (6,8%); rótulos e etiquetas (4,8%);
cartões transacionais de bancos, crédito, alimentação, entre outros (3,4%); pré-
impressão (3,3%); cadernos e outros materiais de papelaria (2,7%), e envelopes
(0,2%).

Para empreender no setor gráfico é preciso acompanhar as tendências  que podem
orientar as estratégias e planos de inovação  no negócio. Observe-se que, além de
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 Localização

atender às exigências do mercado, a indústria gráfica brasileira tem adotado cada vez
mais práticas de responsabilidade social e ambiental.

Este setor se depara frequentemente com a necessidade de promover investimentos
para acompanhar a evolução da tecnologia de máquinas, equipamentos e novos
serviços que o mercado requer. Uma empresa desse segmento que não acompanhe o
desenvolvimento tecnológico ficará rapidamente defasada em relação aos
concorrentes, pois os clientes exigem cada vez mais  rapidez no atendimento de suas
demandas e alto nível de qualidade dos produtos.

Um exemplo dessas novas tecnologias é a impressão digital. Trata-se de um método 
no qual a imagem é gerada pela passagem de dados digitais do computador para a
impressora. No mercado brasileiro, esse tipo de impressão atingiu um estágio bastante
avançado, em especial entre as pequenas gráficas. 

Apesar de as máquinas e equipamentos serem relativamente caros, inclusive por conta
do volume de impostos, a Abigraf, atenta ao cenário global, alerta para a necessidade
de adaptação constante às novas tecnologias.

O segmento gráfico, principalmente na área de impressos comerciais, é bastante
diversificado e tem bom potencial para ser explorado. Apesar da forte concorrência, um
empreendedor que investir na estruturação do negócio, oferecendo serviços
diferenciados, atendimento personalizado, novidades técnicas e, acima de tudo,
rapidez e qualidade, poderá obter sucesso.

O empreendedor de uma empresa gráfica deve estar bastante atento e informado
sobre as novas tendências desse segmento. Veja-se o exemplo da implantação do
sistema SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), que inseriu no cotidiano as
figuras da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e da NFS-e (Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica). Com esse sistema, houve uma redução substancial da impressão de
documentos fiscais. O SPED é um processo progressivo, que provocará, em um futuro
próximo, a eliminação completa de Notas Fiscais impressas. Em razão disso, o
empresário gráfico deverá focar seu negócio em outros nichos.

A localização ideal do negócio depende do nicho de atuação escolhido. Se os serviços
forem direcionados para atender a demandas grandes e complexas, será necessário
adquirir equipamentos de grande porte. Deve-se atentar para o fato de que esses
equipamentos normalmente geram ruídos indesejáveis e, por isso, é preciso evitar a
instalação da gráfica em áreas residenciais. Se a opção for por serviços de impressão
rápida, a área de instalação deve ser em local de fácil acesso, de preferência em uma
via de grande movimento, tanto de pedestres quanto de veículos.

A indústria gráfica tem, em seus processos, diversos equipamentos que geram ruídos

3. Localização

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 2

www.sebrae.com.br


 Exigências Legais e Específicas

e vibrações, como as impressoras ou as máquinas de pós-impressão, como
grampeadeiras, dobradeiras e vincadeiras. Em relação ao ruído, a empresa deverá
atender às orientações técnicas estabelecidas na norma NBR 10.151 da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), instituída como obrigação legal na
Resolução Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) n.º 1, de 8 de março de
1990.

Portanto, a escolha do local de funcionamento da indústria gráfica deverá ser feita com
muito critério, contando com apoio técnico e profissional. Mas, em primeiro lugar, é
necessário definir o formato da empresa para depois buscar o melhor local.

Além disso, a infraestrutura deve ser adequada para o recebimento e a movimentação
das matérias-primas utilizadas no processo produtivo, assim como para a expedição
de produtos acabados.

Para abrir uma empresa, o empreendedor poderá ter seu registro de forma individual
ou em um dos enquadramentos jurídicos de sociedade. Ele deverá avaliar as opções
que melhor atendem às suas expectativas e ao perfil do negócio pretendido. Para
funcionar legalmente, o estabelecimento comercial precisa ter todos os documentos de
abertura regularizados, como o registro na Junta Comercial, a legalização perante a
Receita Federal para obtenção do CNPJ, a autorização de funcionamento por parte do
Corpo de Bombeiros e o alvará da Vigilância Sanitária.

O contador, profissional legalmente habilitado para elaborar os atos constitutivos da
empresa e conhecedor da legislação tributária, poderá auxiliar o empreendedor neste
processo.

Importante:

- Para a instalação do negócio é necessário realizar consulta prévia de endereço na
Prefeitura Municipal/Administração Regional, sobre a Lei de Zoneamento.

- A Lei 123/2006 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa) e suas alterações
estabelecem o tratamento diferenciado e simplificado para micro e pequenas
empresas. Isso confere vantagens aos empreendedores, inclusive quanto à redução
ou isenção das taxas de registros, licenças etc.

- É necessário observar as regras de proteção ao consumidor, estabelecidas pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC) - Lei Federal nº. 8.078 publicada em 11 de
setembro de 1990.

Legislações e acordos relacionados à atividade:

4. Exigências Legais e Específicas
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    •  Portaria n.º 142/2001 do Ministério do Trabalho: a presente portaria tem como
objeto estabelecer as normas de emissão de certificados de aptidão profissional,
adiante designados por CAP, e as condições de homologação dos cursos de formação
profissional relativos aos perfis de: Técnico (a) de desenho gráfico, Operador (a) de
pré-impressão, Operador (a) de impressão e Operador (a) gráfico (a) de acabamentos.
    •  Decreto n.º 6.257: dá nova redação aos artigos 4º e 5º do Decreto n.º 6.042, de 12
de fevereiro de 2007, que altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto Nº 3.048, de 6 de maio de 1999, disciplina a aplicação, acompanhamento e
avaliação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP e do Anexo Técnico
Epidemiológico.
    •  Resolução CONAMA n.º 01, de 08 de março de 1990. Essa normatiza as
empresas emissoras de ruídos e poluição, e sua forma de controle.
    •  Convenção Coletiva de Trabalho do segmento consulte em:
http://www.abigraf.org.br/.

A estrutura para iniciar o negócio dependerá do formato da empresa, dos tipos de
produtos ofertados ao mercado e da expectativa do empreendedor, no que se refere à
capacidade produtiva de seu maquinário e à comercialização.

No caso de um empreendimento de pequeno porte de uma empresa que trabalhe com
produção de formulários em máquinas planas, rotativas e PDV, um espaço de 300m² é
suficiente para atendimento, produção e almoxarifado.

Os espaços devem ser organizados com layout adequado, respeitando a facilidade de
movimentação, conforme  segue:

a) Produção – 80m² – Disponibilizar e instalar os equipamentos e o maquinário
envolvido na produção de forma organizada e harmônica, facilitando a circulação de
pessoas que trabalham nesse espaço. A iluminação é um item importante, pois o ideal
é que a área de produção seja amplamente iluminada por luz natural. Caso a
iluminação artificial seja inevitável, deve-se optar pelas lâmpadas LED, pois elas não
propagam muito calor e não exigem muito esforço visual dos operários. Esse espaço
abrigará também o almoxarifado e a expedição de produtos acabados, a área de
criação e arte, e outros serviços que se fizerem necessários.

c) Comercial – 10m² – esse espaço deverá organizado com balcão, mesa e cadeiras,
telefone, computador e impressora.

b) Administrativa – 10m² – da mesma forma que na linha de produção, o mobiliário e
os microcomputadores, entre outros, devem estar alocados organizadamente,
possibilitando o desenvolvimento das atividades de escritório. Esta é uma das
atividades fundamentais para o sucesso do empreendimento, pois uma empresa bem
organizada e bem administrada terá maiores possibilidades de sucesso.

5. Estrutura
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d) Banheiros – 10m2.

Considerando-se uma estrutura pequena para a gráfica, entende-se que o quadro de
funcionários para o início das atividades deve contemplar as seguintes funções:

• Atendimento – Uma pessoa para executar as atividades de atendimento aos clientes
e o recebimento das demandas;

• Design gráfico - Uma pessoa para a área de criação e arte, também denominada
arte-finalista;

• Vendas - Uma pessoa para a área de vendas internas, externas e também para atuar
com televendas. Esse profissional deverá ter treinamento específico sobre os produtos
gráficos elaborados pela empresa para poder apresenta-la aos clientes, seja de forma
de visitas,  seja quando  a gráfica recebe o cliente ou ainda via telefone. Pode ser a
mesma pessoa do Atendimento.

• Operadores de máquinas gráficas;

• Controle de estoque e expedição de produtos acabados.

O empreendedor deve fazer a administração do negócio (finanças, compras, pessoal),
acompanhar periodicamente o controle de qualidade e, principalmente, realizar as
atividades comerciais.

Ressalta-se ainda que o empreendedor deve permanecer na empresa em tempo
integral, principalmente nas áreas de criação de arte e industrial, pois nestes
ambientes será configurado o sucesso (ou não) de seu empreendimento.

Uma arte bem elaborada possibilita melhor aproveitamento pela área produtiva. Por
esse motivo, o controle deverá ser total para evitar falhas e perdas na elaboração do
produto final.

6. Pessoal

Os equipamentos necessários para a montagem de uma empresa gráfica,
considerando-se um negócio de pequeno porte, são os seguintes:

• Área Operacional:

7. Equipamentos

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 5

www.sebrae.com.br


 Pessoal  /   Equipam
entos

Equipamentos
R$
Impressora off set
R$ 1.800,00
Guilhotina
R$ 2.500,00
Gravadora de chapas
R$ 2.000,00
Grampeador
R$ 1.200,00
Impressora tipográfica
R$ 5.000,00
Computador
R$ 2.000,00
Máquina dobradeira
R$ 10.000,00
Scanner de mesa
R$ 3.000,00
Refiladora
R$ 500,00
Sistema de numeração
R$ 6.000,00
Picotadora
R$ 3.000,00
Impressora a laser
R$ 4.000,00
Serrilhadeira gráfica
R$ 5.000,00
Móveis
R$ 4.000,00
Total
R$ 50.000,00

    •  Área administrativa: uma mesa com duas cadeiras e um armário com porta, um
aparelho de telefone fixo e um móvel, computador, impressora multifuncional, ar-
condicionado;
    •  Recepção: balcão de atendimento, três cadeiras de espera, um armário com porta,
computador, ar-condicionado.
A tecnologia avançada em uma gráfica é extremamente necessária, pois sem isso a
empresa pode apresentar dificuldades em se manter. Esse “arsenal” tecnológico
deverá estar presente na área de criação e arte; no controle de estoque de matéria-
prima e de produtos acabados; na geração de fotolito ou fotografia da arte a ser
impressa; na transmissão de arte aprovada para a impressão, entre outros.

É importante contar com um software para tarefas complexas, como a gestão
integrada da empresa, inclusive viabilizando o controle de custos de produção para
melhorar o resultado operacional.
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A gestão de estoques apresenta particularidades de acordo com o tipo do negócio
– comércio ou prestação de serviços. De qualquer forma, deve-se buscar a eficiência
nesta gestão, sendo que o estoque de mercadorias deve ser suficiente para o
funcionamento adequado da empresa, mas mínimo para reduzir seu impacto no capital
de giro.

Fique atento, pois a falta de mercadorias pode representar perda de vendas. Por outro
lado, ter mercadorias estocadas por muito tempo é deixar o dinheiro parado. É
essencial um bom desempenho na gestão de estoques, com foco no equilíbrio entre
oferta e demanda. Esse equilíbrio deve ser sistematicamente conferido com base,
entre outros, nos três seguintes indicadores de desempenho:

1 - Giro dos estoques: número de vezes em que o capital investido em estoques é
recuperado por meio das vendas. É medido em base anual e tem a característica de
representar o que aconteceu no passado. Quanto maior for a frequência de entregas
dos fornecedores, em menores lotes, maior será o índice de giro dos estoques –
também chamado de índice de rotação de estoques.

2 - Cobertura dos estoques: indicação do período de tempo que o estoque consegue
cobrir as vendas futuras, sem que haja suprimento.

3 - Nível de serviço ao cliente: demonstra o número de oportunidades de venda que
podem ter sido perdidas no varejo de pronta entrega (segmento em que o cliente quer
receber a mercadoria ou o serviço imediatamente após a escolha), pelo fato de não
existir a mercadoria em estoque ou não se poder executar o serviço com presteza.

Portanto, o estoque dos produtos deve ser mínimo, visando a gerar o menor impacto
na alocação de capital de giro. O estoque mínimo deve ser calculado levando-se em
conta o número de dias entre o pedido de compra e a entrega dos produtos na sede da
empresa.

A principal matéria-prima de uma empresa gráfica é basicamente papel em suas várias
configurações, texturas, gramatura, cores e finalidades.

Atualmente, existe uma infinidade de papéis disponíveis no mercado gráfico,
diferenciando-se por uma série de características específicas que também serão
determinantes no uso que terão.

Vejamos algumas especificações:

a) Gramatura: é o peso, em gramas, de uma folha de 1m² de papel. Muitas vezes é

8. Matéria Prima/Mercadoria
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confundida com a espessura, que é a distância entre as duas faces do papel.

Existem gramaturas adequadas para cada aplicação. Por exemplo, o papel de
impressão de um livro deve ter uma gramatura baixa o suficiente para não dar muito
volume quando as folhas estiverem juntas, mas alta o suficiente para resistir ao
manuseio e não apresentar transparências.

Os papéis são identificados pela sua gramatura, variando normalmente de 50g a 350g,
o que define o peso e o volume final do impresso. A gramatura é o fator preponderante
na composição de custos do produto, tanto na impressão quanto na distribuição,
principalmente quando enviado por correio.

b) Rigidez: é a resistência que a folha oferece ao ser flexionada a partir de um estado
de inércia. Quanto maior a resistência, maior a rigidez do papel.

c) Porosidade: significa que o papel tem uma superfície porosa e passível de ser
atravessada.

A porosidade do papel é medida pela passagem de ar que o atravessa. Se os poros do
papel forem muito abertos, o resultado da impressão será diferente daquele verificado
em um papel que tem poros bem fechados.

d) Acabamento: conjunto de características ligadas à aparência e à textura do papel,
como a aspereza, o brilho e a maciez. O papel pode receber revestimentos que
alterarão essas características. Os papéis revestidos são conhecidos como coated e
os não revestidos, como uncoated.

e) Resistência: o papel pode ter resistências variáveis a diversas forças ou ações,
como tração, rasgo ou dobras.

f) Opacidade: capacidade do papel de barrar a passagem da luz.

g) Brilho: capacidade da superfície do papel, de refletir a luz de forma especular, em
vez de difundi-la em todas as direções. O brilho é uma propriedade ótica, que valoriza
as imagens, mas dificulta a leitura de textos.

h) Alvura: capacidade do papel, de parecer mais branco, determinada pela reflexão da
luz. Assim como os papéis muito brilhantes, seu uso não é indicado para livros ou
outros produtos em que é necessária a fixação da vista por mais tempo.

i) Lisura: relacionada à irregularidade da superfície do papel, é tanto maior quanto mais
plana for essa superfície.

j) PH superficial: a propriedade de acidez ou alcalinidade de um papel é fundamental
em determinados processos eletrostáticos de impressão.

k) Absorção da tinta: capacidade do papel, de ser “atravessado” pela tinta. Os papéis
para impressão devem permitir uma absorção da tinta adequada;

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 8
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l) Imprimibilidade: aptidão do papel para receber impressão, de modo que se gaste o
mínimo de tinta para obter um ponto com boa nitidez.

A organização do processo produtivo de uma gráfica deve ser feita seguindo uma
ordem lógica, já que a inversão de qualquer dessas etapas poderá ocasionar perda de
matéria-prima. O processo requer as seguintes etapas: pedido, arte e design,
aprovação da arte, fotolito, impressão, corte, embalagem e expedição.

1) Pedido – O cliente faz a solicitação do material (serviço) via vendedor externo,
televendas ou diretamente no balcão. São analisadas as suas exigências em relação
ao serviço pretendido, recolhendo-se as informações necessárias para a criação ou
elaboração do impresso;

2) Arte e design – O início do processo produtivo acontece na área de criação ou
elaboração da arte. Nessa etapa, é efetuada a criação da arte eletrônica requerida pelo
cliente. A partir daí é montada no computador, por meio de um programa, a solicitação
do cliente. A arte é desenvolvida e, em seguida, gerada em arquivo digital. Esse
arquivo é chamado de layout e passado para a área de correção ou para o cliente, que
deverá então validar o serviço a ser realizado;

3) Aprovação da arte – Este departamento tem por tarefa fazer a análise do layout para
sanar possíveis erros (ortográficos, de medidas etc.). O vendedor deverá apresentar
ao cliente a arte criada, de forma impressa, para aprovação formal;

4) Fotolito – é o momento em que a arte será “fotografada” e preparada para ser
gerada uma “chapa”, ou arquivo eletrônico, que serão utilizados na produção do
impresso ou do formulário contratado pelo cliente. Partindo do fotolito ou do arquivo
eletrônico, passa-se então à produção efetiva do formulário ou impresso encomendado
pelo cliente:

    •  Gravação da chapa - O fotolito irá gerar a gravação de uma chapa metálica, sendo
tal chapa fotossensível. As áreas  protegidas da luz tornam-se, após uma reação
química, lipofílicas, atraindo gordura (grafismo), enquanto que as demais regiões se
mantêm hidrófilas, atraindo água (contragrafismo). Hoje em dia, muitas impressoras já
não necessitam de fotolitos; o layout segue direto do computador para a chapa, em um
processo conhecido como CTP (computer to plate).
    •  Montagem - Após a gravação, a chapa deve ser montada na impressora, em um
cilindro. Cada chapa é usada para transferir uma cor; assim, serão utilizadas tantas
chapas quanto forem necessárias para garantir a impressão de todas as cores
requeridas. Essa montagem deverá ocorrer em impressoras que suportem o número
de cores requeridas, porque há máquinas que imprimem apenas em uma cor, outras

9. Organização do Processo Produtivo
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em duas ou três, e outras ainda que imprimem em policromia.
5) Impressão - A impressão é feita em máquinas impressoras rotativas, nas quais o
papel é alimentado por meio de grandes bobinas, ou em impressoras planas, que
usam o papel já cortado em determinados tamanhos. No sistema rotativo, uma série de
cilindros conduzem tanto a tinta quanto o papel. A impressão no papel é feita de forma
indireta; o cilindro no qual a matriz foi montada é mantido úmido por cilindros
umidificadores e a tinta é transferida para esse cilindro. Como é de base gordurosa, a
tinta se concentra nas áreas lipofílicas, sendo ao mesmo tempo repelida pela água que
se concentrou nas áreas hidrófilas do cilindro. A transferência de tinta é feita por um
cilindro de borracha chamado blanqueta. Este cilindro é um item intermediário da
impressão, que ajuda a manter o papel seco e, ao mesmo tempo, melhora a sobrevida
da matriz;

6) Corte e Montagem - Os formulários ou impressos gerados a partir da etapa de
impressão passam então para a área de corte, onde serão aprontados e cortados no
formato e tamanho requeridos pelo cliente;

7) Embalagem - Nessa parte do processo, o material é embalado para facilitar a
entrega. Dependendo da quantidade e da solicitação do cliente, o material pode ser
dividido em vários pacotes;

8) Expedição - O material pode ser entregue em local determinado ou o próprio cliente
poderá retirá-lo na empresa.

Baseado no material Guia Técnico Ambiental da Indústria Gráfica – Série P + L,
produzido pela Secretaria do Meio Ambiente, Companhia de Saneamento Ambiental
de São Paulo (Cetesb) e Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de São Paulo
(Sindgraf-SP), apresentamos a seguir um panorama geral do processo de produção
gráfica, que pode ser dividido em três etapas: pré-impressão; impressão e pós-
impressão.

A pré-impressão é o início do processo gráfico, com uma sequência de operações que
permitem a passagem da arte a ser impressa para o portador de imagem, também
conhecido como forma/fotolito. Existem duas grandes alternativas  para essa etapa de
pré-impressão: a analógica e a digital. Na analógica, essa transferência é feita
indiretamente, de forma manual ou mecânica. Já na digital, a transferência da imagem
para a fôrma/fotolito é feita diretamente do computador.

A impressão é a principal etapa da indústria gráfica e consiste na transferência da
imagem, contida na forma/fotolito, para um substrato.

A terceira e última etapa do processo gráfico é a pós-impressão. Consiste no
acabamento dos produtos impressos, de acordo com sua logística e com os requisitos
definidos pelo cliente. As operações de acabamento têm como finalidade criar, realçar
e preservar as qualidades táteis e visuais do produto, bem como determinar seu
formato/dimensões e viabilizar sua finalidade. As operações envolvidas dependerão
em grande parte do produto a ser fabricado: livro, jornal, revista, embalagem ou outro
artigo.

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 10

www.sebrae.com.br


 A
utom

ação  /   C
anais de D

istribuição

Os seis sistemas de impressão mais comum na indústria gráfica são: offset,
rotogravura, flexografia, tipografia, serigrafia e impressão digital.

O maquinário empregado por uma gráfica tem um relativo grau de automação, o que
requer que sua operação seja feita por profissionais com conhecimento de tecnologia,
garantindo assim o bom desempenho desses equipamentos. O grau de automação de
uma empresa gráfica é médio, com interação entre os diversos departamentos da
empresa, o que possibilita um controle rigoroso dos produtos acabados.

Todos os processos da produção gráfica devem ser amplamente automatizados,
visando a obter ganho de escala, controle operacional e de custos. Isso porque desde
o orçamento até a finalização do produto existe uma inter-relação dos processos.
Assim, o empreendedor deve investir em automação com o intuito de simplificar os
processos e seus controles, buscando no mercado um software que gerencie essa
automação.

O ideal é que a gráfica tenha um software integrado e amigável para auxiliar na gestão
da empresa nas áreas comercial, produtiva, administrativa, financeira e operacional. É
importante buscar o apoio de profissionais qualificados para ajudar a definir o software.

Ressalta-se que a empresa é  parte integrante da vida do empresário; portanto,
conhecê-la em todos os seus aspectos será de fundamental importância, pois uma
empresa bem gerida está no caminho do sucesso empresarial.

10. Automação

A expressão “canais de distribuição” designa os caminhos adotados pela empresa para
fazer chegar  seus serviços até os clientes. São determinados em função da
abrangência da área de atuação, das características sociais e econômicas do local e,
principalmente, do perfil da clientela. É um dos elementos do composto mercadológico
“4Ps do Marketing”, que são: Praça, Produto, Preço e Promoção.

O principal canal de distribuição de uma gráfica é a oferta do seu produto aos
possíveis consumidores de forma direta, seja presencial, por meio do vendedor, ou via
televendas.

Existe também a possibilidade de venda direta, aquela em que o cliente busca a
gráfica para fazer o seu pedido. Atualmente, muitas gráficas também oferecem
serviços online;  o cliente envia por meio digital seu material para ser impresso na

11. Canais de Distribuição
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gráfica. Esse atendimento online pode ser feito via e-mail ou pelo sistema de venda
eletrônica. 

O capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir fluidez nos ciclos de caixa. Funciona com uma quantia imobilizada
(inclusive em bancos) para suportar as oscilações de caixa.

Quanto maior o prazo concedido aos clientes para pagamento e maior o prazo de
estocagem, maior será a necessidade de capital de giro do negócio. Portanto, manter
estoques mínimos regulados e saber o limite de prazo a conceder ao cliente pode
amenizar a necessidade de imobilização de dinheiro em caixa. Prazos médios
recebidos de fornecedores também devem ser considerados nesse cálculo: quanto
maiores os prazos, menor será a necessidade de capital de giro.

O empreendedor deverá ter um controle orçamentário rígido, de forma a não consumir
recursos sem previsão, inclusive valores além do pró-labore. No início, todo o recurso
que entrar na empresa nela deverá permanecer, possibilitando o crescimento e a
expansão do negócio. O ideal é preservar recursos próprios para capital de giro e
deixar financiamentos (se houver) para máquinas e equipamentos. Mas, se ainda
assim for necessário, o empreendedor deve procurar empréstimos que ofereçam
prazos mais longos, taxas menores, e, se possível, período de carência.

O valor de capital de giro projetado nesta ideia de uma empresa gráfica considerou
prazos bem elásticos para cumprimento das obrigações: pagamento de fornecedores,
30 dias; pagamento de impostos e contribuição social, 15 dias; e salários, 30 dias. No
financiamento das vendas, ou seja, prazo de recebimento dos clientes, 30 dias e 20
dias em média de caixa mínimo, além de 30 dias de estocagem de produtos.

12. Capital de Giro

Os custos de um negócio existem tanto em razão da elaboração dos serviços ou
produtos quanto da manutenção da empresa em pleno funcionamento. Entre essas
despesas estão o que chamamos de custos fixos e custos variáveis.

Custos variáveis

Os custos de um negócio existem tanto em razão da elaboração dos serviços ou
produtos quanto da manutenção da empresa em pleno funcionamento. Entre essas
despesas estão o que chamamos de custos fixos e custos variáveis.

13. Custos
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Custos variáveis

São aqueles que variam diretamente com a quantidade produzida ou vendida, na
mesma proporção. No que se refere a uma gráfica esses custo são relacionados a
matéria-prima, despesas com vendas e comissões.

Custos fixos

São os gastos que permanecem constantes, independentemente de aumentos ou
diminuições na quantidade produzida e vendida. Os custos fixos fazem parte da
estrutura do negócio. São considerados custos fixos neste tipo de negócio: gastos com
aluguel, honorários contábeis, pró-labore, energia, água, combustível, seguro, IPTU,
ações de marketing etc. Os gastos fixos realizados para operar este negócio devem
ser estimados considerando-se os itens abaixo:

- Custos com mão de obra: R$ 12.000,00

- Aluguel, segurança, IPTU: R$ 6.000,00

- Luz, telefone e acesso à internet: R$ 1.500,00

- Materiais de limpeza e expediente: R$ 1.000,00

- Honorários contábeis: R$ 900,00

- Manutenção de software: R$ 200,00

- Publicidade e propaganda: R$ 1.000,00

Nos custos mensais com mão de obra foram considerados salários de seis
colaboradores com jornada de trabalho de 40 horas semanais, mais benefícios
provenientes de acordos coletivos da categoria e encargos trabalhistas.

Os custos de aquisição de mercadoria estão integrados aos custos variáveis, que
abrangem também impostos, comissões, mão de obra operacional, despesas com
cartões de crédito e de débito etc.

Um dos fatores fundamentais para o sucesso do empreendimento é a forma como
serão gerenciados os custos diretos e indiretos. Por isso, na tarefa de controlar custos,
o administrador deve procurar preços menores na hora de comprar, negociar prazos
mais extensos para pagamento de fornecedores, evitar gastos e despesas
desnecessários, manter equipe de pessoal enxuta e cercar-se de medidas que
reduzam a inadimplência, dando preferência a cartões de crédito e débito como forma
de recebimento das vendas.
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No segmento gráfico, os produtos são praticamente sempre os mesmos, ou seja,
impressos sob encomenda, notas fiscais, cartões de visita, folders, cartazes, entre
outros. No entanto, um ponto definidor de sucesso será sempre o compromisso de
fornecer ao cliente produtos acabados com ótima qualidade de impressão, evitando a
todo custo distorções de cores, brilho em excesso nos impressos etc.

Para fornecer produtos de qualidade devem-se observar alguns pontos:

a. Trabalhar sempre com matéria-prima de primeira qualidade, procurando adquiri-la
de fornecedores com forte atuação no mercado nacional, evitando fábricas de
procedência duvidosa, pois isso terá reflexos diretos na qualidade de seu produto;

b. Validar perante o fornecedor a origem da base de sua matéria-prima, como, por
exemplo, saber a origem da madeira a partir da qual foi fabricada  a celulose. O
empreendedor deve buscar somente fornecedores que trabalham com madeira oriunda
de reflorestamento ou de manejo sustentável de floresta, procurando evitar aquisição
de matéria-prima de fornecedores não regulares no mercado.

O empreendedor deve estar sempre atento à possibilidade de abertura de novos
clientes; para tanto, ele precisa ficar de olho no mercado consumidor, de forma a não
perder a chance de apresentar  sua empresa e a qualidade de sua produção gráfica a
cada nova oportunidade surgida ou criada.

Uma forma de diversificação é estudar a possibilidade de produzir outros itens gráficos
em sua empresa,  como bobina de PDV, usada pelas máquinas registradoras ou
emissoras de cupons ECF; formulários, cartazes e folders com pigmentação
diferenciada dos concorrentes, cartões de visita com alta qualidade e custos reduzidos.

Também podem ser produzidos itens que visem, inclusive, a atender à demanda de
concorrentes: arte final; fotolito; gravação de chapa; digitalização de imagem e
reprodução, desde que seja observada a reserva de direitos autorais. O
empreendedor, enfim, deve procurar oportunidades de mercado visando a preencher
determinadas lacunas ou buscar áreas de pouco interesse por parte dos concorrentes.

A área virtual pode ser considerada uma boa oportunidade de diversificação no ramo
de empresas gráficas. Nos últimos anos, com o crescimento das vendas pela internet,
o mercado se ampliou, possibilitando a utilização de serviços de impressão realizados
em diversos estados e até no exterior.

O empreendedor também pode buscar certificações que comprovem seu compromisso
com a preservação ambiental e com empresas socialmente justas.

Uma das formas de se obter essas certificações é buscar fornecedores de papel e
outros itens utilizados na indústria gráfica, que tenham alguma certificação nacional ou

14. Diversificação/Agregação de Valor
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internacional assegurando que as matérias-primas adquiridas  são produzidas de
forma ecologicamente correta e socialmente justa.

O empreendedor do ramo gráfico deve investir em uma boa divulgação de sua gráfica
fazendo uso dos meios de comunicação tradicionais, em especial
rádio, folders, outdoors (nas cidades em que a legislação permitir) e jornais. No
entanto, esses tipos de mídia têm custos expressivos; por isso, a divulgação deve ser
feita prioritariamente por meio de vendedores, via televendas, por representantes
comerciais e, ainda, via redes sociais. Isso porque o contato direto tem um efeito muito
expressivo sobre o cliente final, pois divulga sua empresa mesmo que não seja
fechado nenhum negócio nos primeiros encontros.

É fundamental, portanto, estar sempre se apresentando para os clientes, pois a
divulgação por “boca a boca” funciona muito bem para esse tipo de empresa.

Usualmente, um dos principais meios de divulgação para o segmento gráfico é a
internet, já que esse meio de comunicação atinge diversos públicos, desde os que têm
maior poder aquisitivo até os que têm poucos recursos, mas precisam comprar
produtos gráficos.

Ressalta-se que a internet tem um custo relativamente baixo e que o seu uso se
generalizou entre a população. Por isso, é um meio que deve ser fortemente utilizado
pelo empreendedor.

15. Divulgação

A atividade de Gráfica, assim entendida pela CNAE/IBGE (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas) 1813-0/99 como atividade de Impressão de Material para
Outros Usos, poderá optar pelo SIMPLES Nacional - Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME (Microempresas) e EPP
(Empresas de Pequeno Porte), instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, desde
que a receita bruta anual de sua atividade não ultrapasse R$ 360 mil para
microempresa e R$ 4,8 milhões para empresa de pequeno porte e sejam respeitados
os demais requisitos previstos na Lei.

Nesse regime, o empreendedor de ME e EPP poderá recolher os tributos e
contribuições, por meio de apenas um documento fiscal – o DAS (Documento de
Arrecadação do Simples Nacional), que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional.

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do Simples Nacional variam

16. Informações Fiscais e Tributárias
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de acordo com as tabelas I a VI, dependendo das atividades exercidas e da receita
bruta auferida pelo negócio. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário
da opção pelo Simples Nacional, para efeito de determinação da alíquota no primeiro
mês de atividade, os valores de receita bruta acumulada devem ser proporcionais ao
número de meses de atividade no período. Esta atividade se enquadra no Anexo I da
Lei Complementar nº 123/2006, cujas alíquotas aplicáveis variam de 4,5% a 12,11%,
dependendo da faixa de receita bruta anual auferida.

Se o Estado em que o empreendedor estiver exercendo a atividade conceder
benefícios tributários para o ICMS (desde que a atividade seja tributada por esse
imposto), a alíquota poderá ser reduzida conforme o caso. Na esfera Federal poderá
ocorrer redução quando se tratar de PIS e/ou COFINS.

Se a receita bruta anual não ultrapassar R$ 81 mil, o empreendedor poderá optar pelo
registro como Microempreendedor Individual (MEI), desde que ele não seja dono ou
sócio de outra empresa e tenha até um funcionário. Para se enquadrar no MEI, sua
atividade deve constar na tabela da Resolução CGSN nº 94/2011 - Alterada pela
Resolução CGSN Nº 135, DE 22 de agosto de 2017.

Ao ultrapassar o limite de faturamento, o MEI migrará para microempresa, tendo duas
situações:

1º) Se o faturamento for maior que R$ 81 mil no ano (ou proporcional no primeiro ano
considerando R$6.750,00/mês de funcionamento), deve solicitar o desenquadramento
e passar a recolher o imposto Simples Nacional como microempresa, com percentuais
de acordo com a atividade exercida.

2ª) MEI passa à condição de microempresa (faturamento até R$ 360mil) ou de
empresa de pequeno porte (faturamento entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões), retroativo
ao mês janeiro ou ao mês da inscrição (formalização), caso o excesso da receita bruta
tenha ocorrido durante o próprio ano-calendário da formalização. Passa, então, a
recolher os tributos devidos na forma do Simples Nacional, com percentuais de acordo
com a atividade exercida.

Nas duas situações acima, o MEI deverá solicitar obrigatoriamente o
desenquadramento como MEI no portal do Simples Nacional:

Fundamentos Legais: Leis Complementares nº 123/2006 (com as alterações das Leis
Complementares nºs 127/2007, 128/2008 e 139/2011), Lei Complementar nº 147/2014,
Lei Complementar 155/2016 e Resolução CGSN - Comitê Gestor do Simples Nacional
nº 94/2011 e Resolução CGSN Nº 135, DE 22 de agosto de 2017.

Para mais informações sobre essa modalidade consulte o do Portal do empreendedor:

Outros regimes de tributação

Para os empreendedores que preferem não optar pelo Simples Nacional, há os
regimes de tributação abaixo:
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Lucro Presumido: é o lucro que se presume através da receita bruta de vendas de
mercadorias e/ou prestação de serviços. Trata-se de uma forma de tributação
simplificada utilizada para determinar a base de cálculo dos tributos das pessoas
jurídicas que não estiverem obrigadas à apuração pelo Lucro Real. Nesse regime, a
apuração dos impostos é feita trimestralmente.

A base de cálculo para determinação do valor presumido varia de acordo com a
atividade da empresa. Sobre o resultado da equação: Receita Bruta x % (percentual da
atividade), aplica-se as alíquotas de:

A busca constante por melhorias nos processos produtivos, por informações dos
setores, novas tecnologias bem como informações sobre consumo, produção e
políticas públicas setoriais devem fazer parte das práticas de gestão dos
empreendedores de qualquer setor. A atualização é uma ação que deve ocorrer
constantemente, pois novas informações surgem a cada momento. Os eventos são
locais onde as novidades emergem. A seguir algumas sugestões de eventos referentes
a este setor:

    •  Office PaperBrasil Escolar
    •  Expoprint Latin América - Feira Internacional de Equipamentos para Pré-
impressão, Impressão e Acabamento.
    •  FESPA Americas and Graphics of the Americas
    •  Índia Packing Show
    •  Graph Expo

17. Eventos

As instituições organizadas podem fornecer informações importantes sobre o negócio
em estudo. Normalmente elas fazem pesquisas e disponibilizam dados de mercado
que podem contribuir para o desenvolvimento da ideia de negócio.

Em âmbito estadual, os principais locais para a busca desses dados são as
associações locais de classe, os sindicatos estaduais/distritais, a Câmara de Dirigentes
Lojistas, universidades, entidades de desenvolvimento regional que sistematizam
dados sobre o estado ou município.

Relação de entidades setoriais de atuação nacional:

• ABIGRAF – Associação Brasileira da Indústria Gráfica

18. Entidades em Geral
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as Técnicas• ABTG- Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica

• ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel

• ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos

As normas técnicas são documentos de uso voluntário, utilizados como importantes
referências para o mercado e podem exigir requisitos de qualidade, desempenho, 
segurança (seja no fornecimento de algo, no seu uso ou mesmo na sua destinação
final), mas também podem estabelecer procedimentos, padronizar formas, dimensões,
tipos, usos, fixar classificações ou terminologias e glossários, definir a maneira de
medir ou determinar as características, como os métodos de ensaio.

As normas técnicas são publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT). Seguem abaixo algumas normas técnicas relacionadas ao negócio de gráfica:

NBR11721 - Tecnologia gráfica - Formulários - Acondicionamento, requisitos
específicos e características do papel;

NBR12328 - Tecnologia gráfica - Formulários – Dimensões;

NBR12532 - Tecnologia gráfica - Formulários – Terminologia;

NBR12972 - Tecnologia gráfica - Envelope convencional de papel para
correspondência – Especificações;

NBR13284 - Preparação de corpos-de-prova para análise metalográfica;

NBR13314 - Tecnologia gráfica - Envelope tipo saco de papel para correspondência –
Especificações;

NBR14397 - Tecnologia gráfica - Envelopes - Especificação de envelopes para
insersoras automáticas;

NBR14650 - Tecnologia gráfica - Controle do processo - Avaliação da dureza de rolos
de impressoras e equipamentos gráficos;

NBR14934 - Tecnologia gráfica - Terminologia das artes gráficas - Parte 1: Termos
fundamentais;

NBR15201 - Tecnologia gráfica - Livros didáticos - Classificação de defeitos e métodos
de ensaio;

19. Normas Técnicas
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NBR15388 - Tecnologia gráfica - Cadernos de desenho 1/4 espiralados ou colados ou
grampeados ou costurados ou argolados – Requisitos;

NBRNM-ISO12218 - Tecnologia gráfica - Controle de processo - Preparação de
chapas offset;

NBRNM-ISO12647-1 - Tecnologia gráfica - Controle de processo e separação de
cores, prova e impressão - Parte 1: Parâmetros de processo e métodos de ensaio;

NBRNM-ISO13655 - Tecnologia gráfica - Medição espectral e cálculo colorimétrico
para conteúdos de originais em artes gráficas;

NBRNM-ISO12218 - Tecnologia gráfica - Controle de processo - Preparação de
chapas offset;

Aspecto ambiental: elemento das atividades, produtos ou serviços de uma
organização, que podem interagir com o meio ambiente (ABNT, 2004b).

Blanqueta: cilindro intermediário, em geral de borracha, que, no sistema de
impressão offset, recebe a imagem da forma e a transfere ao substrato.

Ciclo de vida: estágios sucessivos encadeados associados à produção e ao uso de um
produto, desde a extração das matérias-primas necessárias à sua fabricação até seu
descarte final, passando pelas etapas de transporte, fabricação em si e pelo próprio
consumo.

Clichê: é uma placa motomecanizante gravada em relevo sobre metal, usualmente
zinco, para impressão de imagens e textos por meio de prensa tipográfica.

Contragrafismo: área de uma forma de impressão que não será impressa.

Controle corretivo: ações que buscam o tratamento ou a disposição final adequada dos
efluentes e dos resíduos de produção, de modo a atender as exigências legais.

COV (ou VOC): Compostos Orgânicos Voláteis.

DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio): quantidade de oxigênio necessária para que,
por atividade biológica, seja decomposta uma dada quantidade de matéria orgânica; é
um dos principais parâmetros para se avaliar a carga orgânica de um efluente líquido.

Desempenho ambiental: resultados mensuráveis da gestão de uma organização sobre
seus aspectos ambientais.

20. Glossário
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Desenvolvimento sustentável: modelo de desenvolvimento que atende às
necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras
satisfazerem suas próprias necessidades.

Design: esforço criativo, configuração, concepção e elaboração, arte de um profissional
na área de criação.

Digitalização: processo pelo qual um dado é transmitido e convertido para um formato
digital.

Efluente: emissão atmosférica ou rejeito líquido gerado no processo produtivo, que
contém produtos orgânicos e/ou inorgânicos.

Encadernação: ato de unir folhas para formar um objeto fácil de ser manuseado.

ETE: Estação de Tratamento de Efluentes.

Flexografia: Método de impressão relevográfico rotativo que emprega clichê de
borracha ou fotopolímero com a imagem; tintas líquidas (à base de solventes) de
secagem rápida, forma flexível em alto relevo e sistema de impressão direta.

Folder: é um impresso gráfico parecido com um folheto.

Forma ou portador de imagem: dispositivo usado na impressão para aplicação da tinta
ao substrato, podendo ser de vários tipos, de acordo com o sistema de impressão.

Fotopolímero: tipo e material plástico, sensível à luz, usado para produzir formas por
meio de processos fotomecânicos.

Galvanoplastia: processo industrial que consiste em depositar um metal sobre outro
por eletrólise, com a finalidade de conferir à peça tratada  melhor aparência, proteção,
dureza superficial ou condutividade.

Grafismo: área da forma de impressão que contém as imagens a serem impressas.

Hidrófilas: substâncias que têm afinidade com a água.

Imagem: termo utilizado para definir o que deve ser impresso, seja um texto, uma
figura, uma ilustração, um gráfico, uma mistura destes ou qualquer reprodução visível
que retrate o original, considerado o ponto de início do processo de impressão.

Impacto ambiental: qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica.

Lipofílica: substância que tem afinidade com óleos.

Métodos fotomecânicos: denominação genérica para os métodos em que se utiliza a
luz para sensibilizar uma superfície, a exemplo dos processos gráficos, nos quais se
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egóciotêm os métodos fotográficos de sensibilização para a formação das respectivas áreas
de grafismo e contragrafismo nos filmes e nas formas.

Organização de empresa, corporação, firma, empreendimento: autoridade ou
instituição, ou parte ou combinação desses, incorporada ou não, pública ou privada,
que tenha funções e administração próprias.

Pequenas formas: representando uma letra, um número, um símbolo ou outra imagem
unitária, montados de forma a compor um texto ou uma imagem a serem impressos
por tipografia.

Plásticos materiais orgânicos: poliméricos, geralmente sintéticos e derivados de
petróleo, de grande maleabilidade, que servem de matéria-prima para a fabricação dos
mais variados objetos, inclusive embalagens.

Porta-dispositivo: onde os tipos são montados.

Prevenção à poluição (P2): refere-se a qualquer prática, processo, técnica e tecnologia
que vise à redução ou à eliminação em volume, concentração e toxicidade dos
poluentes na fonte geradora. Inclui, também, modificações nos equipamentos,
processos ou procedimentos, reformulação ou replanejamento de produtos,
substituição de matérias-primas, eliminação de substâncias tóxicas, melhorias nos
gerenciamentos administrativos e técnicos da empresa, e otimização do uso de
matérias-primas, energia, água e outros recursos naturais (Cetesb, 2002).

Produção mais Limpa (P+L): aplicação contínua de uma estratégia ambiental integrada
e preventiva em processos, produtos e serviços, para aumentar a eficiência global e
reduzir os riscos à saúde humana e ao meio ambiente (Unep, 2009).

Reciclagem: ato de coletar e processar um resíduo, de modo que o mesmo possa ser
transformado em novos produtos.

Tecnologia limpa: quando aplicada a processos industriais, refere-se às medidas de
redução na fonte destinadas a eliminar ou reduzir, significativamente, a geração de
resíduos, por meio da adoção de qualquer equipamento ou processo que permita
reduzir seus impactos ambientais (Cetesb, 2002; Cetesb, 2003).

Tipografia: é a impressão dos tipos, fontes.

FONTE: GUIA TÉCNICO AMBIENTAL DA INDÚSTRIA GRÁFICA

O empreendedor do segmento gráfico deve ficar atento a alguns pontos importantes
para seu negócio, conforme segue:

21. Dicas de Negócio
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preendedor

Orçamento gráfico

a. O orçamento de um produto é um dos itens mais importantes em uma gráfica, pois é
por meio dele que se define o custo de cada um dos itens produzidos em uma gráfica;

b. O orçamento define a quantidade e o tipo de papel a ser utilizado; sua gramatura; se
o impresso será monocromático, em duas cores ou se será uma policromia; quantos
fotolitos e chapas serão utilizados, entre outros importantes pontos que serão definidos
no momento em que se elabora o orçamento;

c. Com o orçamento é possível saber o quanto o empreendedor poderá conceder de
descontos. Uma redução exagerada no preço do produto final, que não leve em conta
os custos da gráfica, poderá ocasionar prejuízos irreversíveis;

d. Somente inicie a produção de um trabalho gráfico depois de ter feito um rígido
planejamento, pois será por meio dessa ferramenta de gestão que o empreendedor
terá condições de prever o resultado final do trabalho a ser produzido.

e. Contratar profissionais altamente qualificados para todas as áreas de sua gráfica,
em especial para a área de criação e arte, gravação de fotolito e chapa. Também deve
ser dada especial atenção aos operadores de máquinas, já que estes garantem que
todas as etapas anteriores serão concluídas com sucesso, evitando distorções de
cores, impressão com qualidade e eliminação de perdas de papel desnecessárias.

Nesse nicho de mercado, em que o serviço é o ponto principal, o atendimento ao
cliente se torna a peça fundamental na montagem do negócio e no que o diferencia da
concorrência.

Deve-se buscar a excelência no atendimento, atentando para os seguintes tópicos:
atendimento telefônico dinâmico e cordial; presteza nas entregas; respeito ao
compromisso de horários prometidos; apresentação e higiene pessoal dos
funcionários, devendo estes estar devidamente uniformizados.

As pessoas de sucesso apresentam comportamentos comuns que foram destacadas
num estudo realizado pela ONU. Algumas dessas características já nascem com os
empreendedores e outras podem ser desenvolvidas por meio de aprendizados e
práticas. Todas elas têm seu grau de importância, mas algumas se destacam como
primordiais na essência deste negócio específico. São elas:

    •  Busca de oportunidades – o empreendedor deve estar atento às tendências de
tecnologia de impressão, acompanhar os movimentos deste mercado, identificar as

22. Características Específicas do Empreendedor
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novidades e adaptar sua oferta e forma de atuação.
    •  Busca de Informações – conhecer muito bem o ramo que escolheu.
Preferencialmente, o empreendedor deve ter trabalhado na área. Caso isso não
aconteça, ele precisa fazer muitas pesquisas e visitas aos concorrentes. Não deve
economizar neste quesito, pois mais tarde  será recompensado.
    •  Estabelecimento de metas – com visão de futuro, o empreendedor estabelece
desafios a serem cumpridos e determina um ponto de chegada com prazo definido.
    •  Planejamento e monitoramento – organiza atividades de maneira objetiva, com
prazos de execução definidos, estabelecendo medidores que permitam o
monitoramento dos resultados.
    •  Comprometimento – essa característica está diretamente relacionada ao sacrifício
pessoal. O empreendedor comprometido vai além dos seus interesses pessoais e
coloca a empresa em primeiro lugar.
    •  Qualidade e eficiência – exige que os recursos disponíveis sejam usados da
melhor forma possível, de modo  a alcançar os melhores resultados com o emprego do
menor quantitativo de insumos.
    •  Riscos Calculados – o empreendedor deve ainda ter bem desenvolvida a
capacidade de assumir “riscos calculados”. Isso significa não ter medo de desafios,
arriscar conscientemente, calcular detalhadamente cada passo em direção à
formatação da empresa.
    •  Persistência – não desistir diante de obstáculos, reavaliar, insistir ou mudar seus
planos para alcançar os objetivos, esforçando-se além da média para fazer com que as
coisas deem certo.
    •  Independência e autoconfiança – não importa o tamanho dos problemas que o
empreendedor enfrentará no processo de empreender. Ele encontra dentro de si
motivos para sempre seguir em frente, pois agindo assim sua equipe nunca
esmorecerá e o sucesso virá, com certeza.
    •  Persuasão e rede de contatos – usar estratégias de convencimento de pessoas,
levando-as a fazer aquilo que considera importante para o seu negócio. Relacionar-se
com pessoas que podem dar alguma contribuição positiva para o alcance dos seus
objetivos e o atendimento de seus interesses.

ABIGRAF . Disponível em: http://www.abigraf.org.br. Acesso em setembro de 2019.

ABIGRAF. Calendário de eventos da indústria gráfica. Disponível em:
http://www.abigraf.org.br/events Acesso em setembro de 2019.

5 tendências do Mercado Gráfico para os próximos anos (Pesquisa 2018). Disponível
em: https://helioprint.com.br/blog/mercado-grafico/ Acesso em setembro de 2019.

BARBOSA, Conceição. Manual Prático de Produção Gráfica. Lisboa: Principia, 2004.

CAMARGO, Mário de. Gráfica: Arte e Indústria no Brasil: 180 Anos de História. São
Paulo: EDUSC, 2003.
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CETESB. Guia técnico ambiental da indústria gráfica [recurso eletrônico] / Elaboração:
Daniele de O. Barbosa, [et al.].2. ed.São Paulo : CETESB : SINDIGRAF, 2009.

ERLAUTO, Cláudio; JAHN, Heloísa. O Livro da Gráfica. São Paulo: Rosari, 2001.

Ao empreendedor não bastam vocação e força de vontade para que o negócio seja um
sucesso. Independentemente do segmento ou do tamanho da empresa, é necessário
que haja um controle financeiro adequado que permita a mitigação de riscos de
insolvência em razão do descasamento contínuo de entradas e saídas de recursos.
Abaixo, estão listadas algumas sugestões que auxiliarão na gestão financeira do
negócio:

    •  Princípio da entidade: O patrimônio da empresa não se mistura com o de seu
proprietário. Portanto, jamais se deve confundir a conta pessoal com a conta
empresarial. Isso seria uma falha de gestão gravíssima que pode levar o negócio à
bancarrota. Ao não separar as duas contas, a lucratividade do negócio tende a não ser
atingida, sendo ainda mais difícil reinvestir os recursos gerados pela própria operação.
É o caminho certo para o fracasso empresarial.
    •  Despesas: Assim como a maioria dos negócios, a Gráfica tem despesas fixas e
variáveis que deverão ser horadas para evitar problemas futuros. Embora pequenas, o
seu controle é essencial para que não reduzam a lucratividade do negócio.
    •  Reservas/provisões: No caso das Gráficas, ,  a necessidade de provisões para
troca de equipamentos eletrônicos ou aquisição de sistemas modernos é uma
necessidade do modelo de negócio. Este recurso funcionará como um fundo de
reserva.
    •  Empréstimos: Poderão ocorrer situações em que o empresário necessitará de
recursos para alavancar os negócios. No entanto, não deverá optar pela primeira
proposta, mas estar atento ao que o mercado oferece, pesquisando todas as opções
disponíveis. Deve ter cuidado especialmente com as condições de pagamento, juros e
taxas de administração. A palavra-chave é renegociação, de forma a evitar maior
incidência de juros.

24. Planejamento Financeiro

O valor estimado a ser investido em um novo negócio envolve um conjunto de fatores,
identificados ao longo do processo de instalação do empreendimento. O investimento
para o início das atividades varia de acordo com o porte do empreendimento e os
produtos e serviços que serão oferecidos. O investimento inicial compreende todo o
capital empregado para iniciar e viabilizar o negócio até o momento de sua auto

25. Investimentos estimados
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sustentação. Pode ser dividido entre investimento fixo, investimentos pré-operacionais
e capital de giro.

    •  Investimento fixo: compreende o capital empregado na compra de imóveis,
equipamentos, móveis, utensílios, instalações, reformas, entre outros.

    •  Investimentos pré-operacionais: são todos os gastos ou despesas realizadas com
projetos, pesquisas de mercado, registro da empresa, projeto de decoração,
honorários profissionais e outros;
    •  Capital de giro: é o capital necessário para suportar todos os gastos e despesas
iniciais, geradas pela atividade produtiva da empresa. Destina-se a viabilizar as
compras iniciais, pagamento de salários nos primeiros meses de funcionamento,
impostos, taxas, honorários de contador, despesas de manutenção e outros.
Para uma gráfica o empreendedor deverá dispor de aproximadamente R$ 114.000,00
(cento e catorze mil reais) para fazer frente aos seguintes itens de investimento:

Itens
R$
Despesas de registro da empresa, honorários profissionais, taxas.
R$ 3.000,00
Mobiliário
R$ 10.000,00
Reforma de instalações
R$ 10.000,00
Equipamentos
R$ 50.000,00
Divulgação
R$ 1.000,00
Estoque de matéria-prima
R$ 8.000,00
Salários e encargos
R$ 12.000,00
Capital de giro
R$ 20.000,00
Investimento total
R$ 114.000,00
Vale lembrar que os valores acima são estimativas, que variam de acordo com a
região e o tipo de equipamentos. Por isso o empreendedor não deve dispensar uma
pesquisa detalhada para cada projeto, alinhada à elaboração de um Plano de Negócio.

Antes de montar sua empresa, é fundamental que o empreendedor elabore um Plano
de Negócios. onde os valores necessários à estruturação da empresa podem ser mais
detalhados, em função dos objetivos estabelecidos de retorno e alcance de mercado.
O capital de giro necessário para os primeiros meses de funcionamento do negócio
também deve ser considerado neste planejamento.

Nessa etapa, é indicado que o empreendedor procure o Sebrae para consultoria
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adequada ao seu negócio, levando em conta suas particularidades. O empreendedor
também poderá basear-se nas orientações propostas por metodologias de modelagem
de negócios, que permitem  analisar o mercado no qual se estará inserido, mapeando
os segmentos de clientes, os atores com quem se relacionará, as atividades-chave, as
parcerias necessárias, sua estrutura de custos e fontes de receita. 

O empreendedor pode buscar junto às agências de fomento linhas de crédito que
possam ser utilizadas para ajudá-lo no início do negócio. Algumas instituições
financeiras também possuem linhas de crédito voltadas para o pequeno negócio e que
são lastreadas pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), em que o
Sebrae pode ser avalista complementar de financiamentos para pequenos negócios,
desde que atendidas alguns requisitos preliminares. Maiores informações podem ser
obtidas na página do Sebrae na web:

Consulte também:

Proger Urbano Capital de Giro

Cartão BNDES

Microcrédito Produtivo Orientado Caixa

26. Fontes de recursos

O empreendedor que deseja atuar no segmento de lojas virtuais, pode aproveitar todas
as ferramentas de gestão e conhecimento criadas para ajudar a impulsionar o seu
negócio. Para consultar a programação disponível em seu estado, entre em contato
pelo telefone 0800 570 0800.

Confira as principais opções de orientação empresarial e capacitações oferecidas pelo
Sebrae:

Cursos online e gratuitos

Para desenvolver o comportamento empreendedor

Empretec - Metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que proporciona o
amadurecimento de características empreendedoras, aumentando a competitividade e
as chances de permanência no mercado:

27. Ferramentas Sebrae
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Para quem quer começar o próprio negócio

As soluções abaixo são úteis para quem quer iniciar um negócio. Pessoas que não
possuem negócio próprio, mas que querem estruturar uma empresa. Ou pessoas que
tem experiência em trabalhar por conta própria e querem se formalizar

Plano de Negócios - O plano irá orientá-lo na busca de informações detalhadas sobre
o ramo, os produtos e os serviços a serem oferecidos, além de clientes, concorrentes,
fornecedores e pontos fortes e fracos, construindo a viabilidade da ideia e na gestão da
empresa

Para quem quer inovar

Ferramenta Canvas online e gratuita - A metodologia Canvas ajuda o empreendedor
a identificar como pode se diferenciar e inovar no mercado

Sebraetec - O Programa Sebraetec oferece serviços especializados e customizados
para implantar soluções em sete áreas de inovação.

ALI - O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) é um acordo de cooperação
técnica com o CNPq, com o objetivo de promover a prática continuada de ações de
inovação nas empresas de pequeno porte.
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