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 A
presentação de N

egócioUm empreendimento no ramo de Serigrafia tem o princípio básico de realizar a
impressão de uma figura e/ou escrita em uma superfície através de uma tela. Com
uma espátula ou um rodo (puxador), a tinta líquida é forçada a passar pelos vãos livres
entre os fios da trama de uma tela (matriz), transferindo-se para a superfície do
material a ser impresso, chamado de suporte de impressão. Esses trabalhos podem
ser feitos para atendimento a pessoas físicas ou contrato com lojas ou empresas de
confecção.

Utilizando os mais variados tipos de suporte (papel, plástico, borracha, madeira, vidro,
tecido, etc.), superfícies (cilíndrica, esférica, irregular, clara, escura, opaca, brilhante,
etc.), espessuras ou tamanhos, com diversos tipos de tintas ou cores, a Serigrafia
também pode ser feita de forma mecânica (por pessoas) ou automática (por
máquinas). A matriz, feita em uma tela, normalmente de seda, náilon ou poliéster, é
esticada em um bastidor de madeira, alumínio ou aço. A "gravação" da tela se dá pelo
processo de foto sensibilidade, onde a matriz preparada com uma emulsão
fotossensível é colocada sobre um fotolito, sendo este conjunto matriz + fotolito
colocados por sua vez sobre uma mesa de luz. Os pontos escuros do fotolito
correspondem aos locais que ficarão vazados na tela, permitindo a passagem da tinta
pela trama do tecido, e os pontos claros (onde a luz passará pelo fotolito atingindo a
emulsão) são impermeabilizados pelo endurecimento da emulsão fotossensível
exposta à luz.

Com este processo pode-se realizar trabalhos de alta qualidade e baixo custo na
personalização de diversos objetos: canetas, pastas, papéis de carta, porta lápis,
isqueiros, rótulos de produtos, sinalização de veículos, interior de lojas e até mesmo
CD´s. Embora a Serigrafia tradicional tenha sofrido um grande impacto, devido às
novas tecnologias de impressão digital, a Serigrafia é um procedimento relativamente
barato em relação a outros processos e é amplamente utilizada na impressão de vários
objetos, sendo uma boa opção de negócio para aqueles que possuem criatividade e
vontade de empreender. No passado quem abria uma Oficina de Serigrafia somente
pensava em transferir imagens e textos para um suporte de impressão. Hoje abrir uma
Oficina de Serigrafia significa participar de um mercado mais amplo, interagindo com
setores mais técnicos e valorizados da área gráfica como a Comunicação Visual.

Atualmente, não se abre mais uma Oficina de Serigrafia somente com a perspectiva de
“serigrafar” tradicionalmente, mas sim pensando em ter um espaço onde a tradição
serigráfica interage com métodos e processos de tecnologias modernas, como a
Imagem Digital, ou seja, no mundo de hoje uma peça impressa digitalmente pode ter
acabamento utilizando vários processos, inclusive a Serigrafia.

Este negócio pode ser exercido por Microempreendedor Individual (MEI). Se você
pretende empreender como MEI nesse negócio, lembre-se que:

a) há um teto de faturamento anual;
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b) você não pode ser sócio, administrador ou titular de outra empresa;

c) só poderá contratar 1 (um) empregado;

d) deve verificar na sua prefeitura se a atividade pode ser exercida no local que você
deseja.

Outras dúvidas sobre a legislação do MEI podem ser esclarecidas no site
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

A Serigrafia é considerada um segmento de mercado da comunicação visual e,
portanto, está inserida na indústria do setor gráfico e do setor de comunicação. Os
consumidores dos serviços prestados por uma Serigrafia podem ser do setor de
calçados, roupas, brindes, do próprio setor gráfico, do setor de comunicação ou
mesmo pessoas físicas que buscam algum diferencial em presentes ou serviços
personalizados.

No entanto é o mercado de Serigrafia têxtil que mais chama atenção. Segundo o WtiN
Analytics (empresa de pesquisa), o Brasil emergiu como líder na tecnologia de
impressão digital têxtil por apresentar mais de 40 milhões de m² de tecido impresso em
2015, número que representa um crescimento de 16% em relação ao ano anterior. O
país também foi um dos primeiros a adotar a tecnologia de impressão de produção
rápida.

Mercado consumidor

A fim de dimensionar esse mercado, o empreendedor deverá pesquisar os indicadores
econômicos e sociais da região em que pretende abrir a empresa. É essencial que se
analisem alguns índices como: tamanho da população, população economicamente
ativa, índice de potencial do consumo, índice de desenvolvimento humano, etc.

Sugere-se que essas informações sejam pesquisadas periodicamente nos sites do
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -; do IBGE - Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística -; do PNUD - Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento –; da Fundação Getúlio Vargas e na Prefeitura.

O estudo dos clientes é uma das etapas mais importantes na estruturação do
empreendimento. O empreendedor deverá identificar e conhecer melhor seu cliente.
Por isso, de uma maneira simples, o empreendedor necessita saber:

    •  As características gerais dos clientes: idade, sexo, profissão, salário, endereço;
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    •  Quais são os interesses e o comportamento da clientela: a quantidade de produtos
e serviços que compram e com que frequência o fazem, que preço pagam ou estão
dispostos a pagar pelos produtos;

    •  O que motiva as pessoas a fazer uma compra: o preço, a qualidade, as formas de
pagamento, o atendimento;

    •  Onde estão os clientes: o tamanho do mercado em que irá atuar - será apenas no
bairro, na cidade, no estado inteiro? Os clientes encontrarão a sua empresa com
facilidade?
Mercado concorrente

Há certa dificuldade em localizar o mercado concorrencial, sendo esta uma tarefa para
o empreendedor na hora de estruturar o seu negócio.

Para conhecer o concorrente, é necessário identificar as empresas que trabalham com
produtos iguais e semelhantes no raio de atuação onde será aberta a nova empresa. A
partir daí, realizam-se visitas e examinam-se os pontos fortes e fracos dessas em
relação a:

    •  Qualidade dos produtos comercializadas;

    •  Preço praticado para cada item;

    •  Localização da loja;

    •  Condições de pagamento: prazos, descontos, etc.;

    •  Qualidade do atendimento prestado;

    •  Serviços adicionais: entrega em domicílio, horários de funcionamento, etc.
Após essa análise, devem-se realizar comparações e visualizar se a nova empresa
poderá competir com as analisadas, se há espaço para mais um empreendimento do
mesmo ramo, e o que a nova empresa terá de diferencial para que os clientes deixem
de ir comprar no concorrente, etc.

Entidades do setor apontam que existe uma competição acirrada, no entanto o
empreendedor deve buscar a diferenciação por meio de diferentes tipos de tintas,
formatos, design e, principalmente, qualidade do produto final. Essa tendência tem se
verificado também nos produtos voltados para o segmento da moda, que antes eram
comprados por causa de sua utilização e agora são considerados como itens para
reforçar um estilo próprio de se vestir ou de uma característica pessoal. Outro mercado
que tem se fortalecido na busca por diferenciação está o de brindes, que tem inovado
nos materiais na qual são realizados os silkscreens e nos equipamentos utilizados.

Mercado fornecedor
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Os equipamentos, insumos e materiais utilizados no setor de Serigrafia são
encontrados facilmente no Brasil. Assim, o futuro empreendedor que optar por investir
na construção de uma Serigrafia não encontrará problemas no fornecimento de
insumos para o seu negócio.

No entanto, identificar e selecionar os fornecedores de equipamentos e matérias-
primas para o empreendimento não é tarefa das mais simples, tendo em vista a
variedade de equipamentos e produtos disponíveis no mercado. O empreendedor
deverá avaliar, em pelo menos três empresas, alguns aspectos do mercado
fornecedor:

    •  Qualidade dos produtos;

    •  Preço;

    •  Condições de pagamento;

    •  Prazos para entrega.
Se escolher apenas um fornecedor, é importante manter contato com os principais,
pois nunca se sabe quando um fornecedor pode ter dificuldades de atendimento.

A localização é um aspecto determinante do sucesso do empreendimento, a
localização inadequada é responsável por 8% das empresas que fecharam as portas
antes de completarem quatro anos de funcionamento. Especialistas no assunto
avaliam que a escolha do ponto adequado responde por até 25% do sucesso do
comércio.

Os principais pontos a considerar são:

- O preço do aluguel;

- A compatibilidade entre o público local e o padrão de serviço a ser prestado: maior
renda, maior sofisticação; menor renda, menor preço;

- Visibilidade: se o cliente não consegue enxergar que naquela localização existe o
prestador de serviço de Serigrafia ele não buscará o serviço na região.

Este é um negócio cuja localização próxima e ou de fácil acesso para fornecedores e
clientes é essencial.

Uma vez definido o local de instalação da Oficina de Serigrafia observe os seguintes
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itens:

a) Certifique-se que o imóvel está dentro do seu orçamento em relação ao custo de
manutenção, taxas, etc. e que a instalação da oficinaa, no local, não irá requerer
investimentos elevados, inviabilizando ou prejudicando o negócio. Tratando-se de
imóvel alugado, negocie o valor do aluguel, data de pagamento, prazo de locação e
demais cláusulas com o locador, na forma e condições compatíveis com o
empreendimento, considerando o tempo de retorno do investimento.

b) Certifique-se de que o imóvel em questão atende as suas necessidades
operacionais quanto à localização, capacidade de instalação, características da
vizinhança - se é atendido por serviços de água, luz, esgoto, telefone, etc.

c) Cuidado com imóveis situados em locais sem ventilação, úmidos, sujeitos a
inundações ou próximos às zonas de risco. Consulte a vizinhança a esse respeito.

d) Verifique se o imóvel possui comodidades que possam tornar mais conveniente e
menos onerosa a gestão do negócio tais como: proximidade dos clientes mais
importantes ou dos locais de residência dos empregados.

e) Verifique se o imóvel está legalizado e regularizado junto aos órgãos públicos
municipais que possam interferir ou impedir sua futura atividade.

e) Confira a planta do imóvel aprovada pela Prefeitura, e veja se não houve nenhuma
obra posterior, aumentando, modificando ou diminuindo a área primitiva, que deverá
estar devidamente regularizada.

f) Verifique também na Prefeitura Municipal:

- Se o imóvel está regularizado - se possui o Habite-se;

- Se as atividades a serem desenvolvidas no local respeitam lei de zoneamento do
município;

- Se os impostos que recaem sobre o imóvel estão em dia - IPTU, ITR;

- A legislação municipal que trata da instalação de anúncios.

Importante: É preciso verificar também, junto aos órgãos estaduais e municipais do
meio ambiente e de controle de atividades poluentes, a possibilidade de se estabelecer
no local. Oficinas de Serigrafia estão sujeitas à conformidade com a legislação
ambiental de cada estado / município, no tocante a geração de emissões atmosféricas
(uso de tintas e solventes) e a disposição de efluentes líquidos. Portanto, o órgão de
gestão ambiental estadual / municipal deve ser consultado sobre a legislação aplicável.

Outra questão ao escolher o local para a instalação de uma Serigrafia é a forma como
a matéria-prima chegará até a empresa e como o produto acabado será distribuído ao
público que se pretende atingir. No início das atividades, como forma de redução de
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custos, sugere-se que a localização seja próxima do mercado consumidor potencial e,
dependendo do caso, também é importante estar localizada próxima aos distribuidores,
possibilitando a economia de custos com transporte. Além disto, o local escolhido deve
fornecer toda a infraestrutura necessária para atender às necessidades operacionais
da empresa como: facilidade de acesso, existência de transporte coletivo para os
funcionários, local para carga e descarga de matérias-primas e produtos acabados, e
ainda possibilitar a futura expansão do negócio.

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 atendam suas expectativas e o perfil do negócio pretendido. Leia mais
sobre este assunto no capítulo ‘Informações Fiscais e Tributárias’. 

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

Para abertura e registro da empresa é necessário realizar os seguintes
procedimentos: 

- Registro na Junta Comercial;

- Registro na Secretaria da Receita Federal (CNPJ); 

- Registro na prefeitura municipal, para obter o alvará de funcionamento*;

- Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade Social –
INSS/FGTS”;

- Registro no Corpo de Bombeiros Militar: órgão que verifica se a empresa atende as
exigências mínimas de segurança e de proteção contra incêndio, para que seja
concedido o “Habite -se” pela prefeitura.

- Contribuição Sindical - A Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, denominada Reforma
Trabalhista, altera o art. 579 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – e a
contribuição sindical passa a ser facultativa a partir de janeiro de 2018. Isso vale tanto
para sindicatos patronais quanto para os trabalhadores (funcionários).

* O Alvará de Funcionamento - Documento que autoriza o exercício de uma atividade,
levando em conta o local, o tipo de atividade, o meio ambiente, a segurança, a
moralidade, o sossego público, etc. Nenhum imóvel poderá ser ocupado ou utilizado
para instalação e funcionamento de usos não-residenciais sem prévia emissão, pela
Prefeitura, da licença correspondente, sem a qual será considerado em situação
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irregular. A licença de funcionamento deverá estar afixada em local visível ao público.

Importante:

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

- É necessário observar as regras de proteção ao consumidor, estabelecidas pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC).

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.

Demais legislações e acordos relacionados à atividade:

O licenciamento é um dos instrumentos de gestão ambiental estabelecido pela lei
Federal n.º 6938, de 31/08/81, também conhecida como Lei da Política Nacional do
Meio Ambiente. Em 1997, a Resolução nº 237 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente – CONAMA definiu as competências da União, Estados e Municípios e
determinou que o licenciamento devesse ser feito em um único nível de competência.
Verifique se há a necessidade de licenciamento ambiental de acordo com as leis de
seu Estado ou Município, pois no âmbito federal não há restrições específicas para
este setor. O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Secretaria de Segurança
e Saúde no Trabalho, hoje denominado Departamento de Segurança e Saúde no
Trabalho, regulamenta os artigos contidos na CLT por meio da Portaria nº 3.214/78,
criando vinte e oito Normas Regulamentadoras - NRs. Com a publicação da Portaria nº
3214/78 se estabelece a concepção de saúde ocupacional.

Diversos são os fatores que influenciam na estrutura de uma Serigrafia, porém nenhum
é mais relevante do que o empresário ter em mente qual será o tamanho estimado de
sua produção. Toda a estrutura necessária será dimensionada com base nessa
capacidade inicial esperada. A estrutura também pode variar conforme o processo
serigráfico e equipamentos utilizados (artesanal ou industrial). Existem equipamentos
de Serigrafia para impressão em pequenos formatos (chaveiros, canetas, canecas,
camisetas, etc.) que podem ser instalados em pequenos espaços, nestes casos, o
trabalho de Serigrafia pode ser feito em uma pequena sala ou oficina de
aproximadamente 40m². Para serviços mais sofisticados ou que compreendam a
produção de volumes elevados de impressão ou com o manuseio de peças de
tamanhos maiores, é necessário um espaço compatível à produção desejada,
processos associados (confecção das matrizes, impressão e secagem) e instalação
dos equipamentos, devendo ser considerado ainda, o fluxo racional de pessoas e o
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trânsito do material envolvido no processo.

Como a Serigrafia interage com outros segmentos da área gráfica, entre eles a
comunicação visual, uma oficina serigráfica deve ter, também, equipamentos para
tratamento e acabamento de imagem digital – ou, no mínimo, um espaço de criação
digital que alimente todo o trabalho de pré-Impressão. Obviamente, se existir apenas o
equipamento de impressão, todo o trabalho de pré-impressão, ou seja, a criação
deverá ser terceirizada.

Fatores de degradação tais como: umidade, temperatura, exposição à luz, poluição
atmosférica, insetos, roedores, fungos e bactérias, entre outros devem ser controlados,
a fim de se evitar prejuízos ao material em processo.

Para estabelecimentos maiores, com características de indústria, o tipo de edificação
recomendada para esse tipo de empreendimento é o galpão industrial. Entretanto,
devido à pequena escala produtiva no início do empreendimento, a estrutura não
requer uma área física muito grande.

Alguns fatores que podem ajudar a melhorar a qualidade e a segurança no trabalho:

- A área escolhida para montar o empreendimento deve ser ampla, bem ventilada e
iluminada. Para isso, é importante que o empresário priorize a utilização de luz natural,
investindo na colocação de janelas grandes que ajudam a ventilar e iluminar o
ambiente, e ainda possibilitam uma economia significativa de energia no final do mês;

- É fundamental que o empresário forneça boas condições de trabalho aos seus
colaboradores. Dessa maneira, evita-se o desperdício de tempo na realização das
tarefas e contribui-se para melhorar a satisfação, a qualidade de vida e a produtividade
dos funcionários;

- É necessário planejar um espaço adequado para estocar matérias-primas, insumos e
depositar os produtos acabados. Além disso, para que não haja o risco de danificar as
matérias-primas ou os produtos que serão entregues aos clientes é preciso que os
espaços utilizados para realizar o recebimento e a expedição de materiais estejam em
perfeitas condições de limpeza e organização;

- É preciso planejar um espaço separado para o escritório, para que as atividades de
controle financeiro, as vendas e o atendimento aos clientes e fornecedores possam ser
realizadas com conforto;

- É recomendável reservar um espaço apropriado para o setor de arte e criação do
design. Este deve ser um ambiente que estimule a criatividade dos profissionais de
criação;

- É necessário adequar ergonomicamente os postos de trabalho, pois em função da
duração e do caráter repetitivo das atividades realizadas, é muito importante que os
funcionários estejam bem acomodados, em cadeiras e acessórios apropriados para
evitar problemas de saúde ocupacional.
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Alguns aspectos sempre devem ser levados em consideração, tais como otimização
dos espaços, área para ampliação futura e que as instalações higiênicas sejam fora do
setor de produção. Deve conter vestiários e banheiros para homens e mulheres.

Leve em conta que todo tipo de atividade que atua no setor gráfico deve possuir um
ambiente que preze muito pela segurança dos trabalhadores, visto que os tecidos,
papéis e demais insumos utilizados são altamente inflamáveis e potencialmente
perigosos.

Nesse tipo de negócio a mão de obra deve ser dimensionada de acordo com a
estimativa de peças a serem produzidas.

O setor gráfico é bastante sazonal, principalmente no fim do ano, quando ocorre o
período de férias e o verão no Brasil, aumenta a demanda por este tipo de serviço.
Mesmo assim, é fundamental que o empresário realize um dimensionamento de seu
pessoal para eventuais períodos de maior ou menor demanda e elabore um
planejamento de contratação de mão de obra temporária, ou mesmo subcontratação
de serviços para os períodos de maior movimento.

No segmento de Serigrafia, a maior parte dos trabalhos é desempenhada basicamente
por pessoas com baixo grau de instrução. No entanto, pessoas qualificadas são cada
vez mais importantes, principalmente para garantir a qualidade do trabalho. Em geral,
o processo de Serigrafia artesanal, envolvendo equipamentos manuais, requer poucos
empregados e o próprio empreendedor trabalhando sozinho ou com a ajuda de um
auxiliar para oferecer o serviço.

Processos industriais mais sofisticados envolvem mais pessoas: como designers,
programadores visuais, técnico em Serigrafia, operadores de impressora, ajudantes,
etc. Para um profissional desta área espera-se que além conhecimento técnico e
atualização profissional, ele tenha ética, educação, simpatia e cordialidade. Estas
qualidades podem ser desenvolvidas por meio de leitura de publicações
especializadas, participação em seminários, congressos, cursos e outras formas de
aprimoramento. O Sebrae da localidade poderá ser consultado para aprofundar as
orientações sobre o perfil do pessoal e treinamentos adequados.

Como dica, o empresário deve atentar à Convenção Coletiva do Sindicato dos
Empregados em Confecções e Costureiros, ou outro similar, de acordo com a
característica específica do negócio, utilizando-a como balizadora dos salários e
orientadora das relações trabalhistas, evitando, assim, consequências desagradáveis.

Ressalta-se que o empreendedor deverá estar presente na empresa, principalmente
durante o fechamento de pedidos e controle das atividades de compra de mercadorias

6. Pessoal
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e finanças. Enfim, o empreendedor deverá fazer integralmente na gestão da empresa.
Independente da dimensão da estrutura e da quantidade de pessoas é interessante
estar atualizado no setor, verificar novos produtos e tendências de consumo dos
clientes.

A seguir relacionam-se os principais equipamentos utilizados no processo de Serigrafia
tradicional:

    •  Esticadores: Aparelhos de esticagem destinam-se à esticagem do tecido antes da
sua colagem no quadro serigráfico. Existem sistemas de esticagem manual, mecânica
ou pneumática. Sistemas pneumáticos de esticagem compõem-se de pinças
individuais conectadas entre si formando um sistema de esticagem. De acordo com o
sistema, elas são operadas através de ar comprimido e um ou dois aparelhos de
comando. O total necessário de pinças depende do tamanho do quadro.
    •  Fotolito: Vide tópico Organização do Processo Produtivo.
    •  Garra: As garras são dispositivos usados para fixar os quadros nas mesas ou nas
pranchetas. Devem possuir o máximo de precisão. Existem os tipos mais simples e
outros mais sofisticados.
    •  Grampeador: Utilizado para fixar o tecido no quadro serigráfico.
    •  Instrumento de medição da tensão do tecido: Instrumento de medição e de
controle para a determinação da tensão do tecido esticado no quadro. Aparelhos
modernos possuem tecnologia eletrônica e indicação digital.
    •  Mesa de impressão (bancada): É uma mesa de bom tamanho, em cujo tampo haja
uma área envidraçada (vidro fosco), com algum dispositivo de iluminação por baixo, de
modo a permitir o ajustamento de impressões com segurança e precisão.
    •  Peneira: Deve ser fino o bastante para eliminar crostas endurecidas nas tintas
guardadas por muito tempo, principalmente as tintas acrílicas (para tecido).
    •  Quadro serigráfico: O quadro serve para fixar o tecido serigráfico esticado. Ele
deve ser estável para não se deformar quando submetido às altas pressões do tecido
esticado e do processo de impressão. O alumínio e o aço são os metais mais usados
na fabricação de quadros serigráficos. Quadros de alumínio são muito mais leves e de
manuseio mais fácil. Para alcançar a mesma estabilidade, o corte transversal do perfil
deve ser mais elevado.
    •  Rodo impressor (puxador): É o acessório usado para conduzir a tinta. É
confeccionado com cabo de madeira e uma lâmina de borracha ou poliuretano.
Conforme as necessidades da impressão, a borracha pode ter diferentes cortes. As
borrachas duras são indicadas para impressões de grandes formatos e impressões
reticulares. As borrachas mais moles são indicadas para impressões gerais. O
tamanho do rodo deve ultrapassar de 3 a 5 cm de cada lado do desenho a ser
impresso.
    •  Secador ou estufa de secagem: As tintas empregadas na impressão serigráfica,
requerem um tempo maior de secagem, comparadas a outras tintas usadas em outros

7. Equipamentos
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processos gráficos e por isso não podem ser empilhadas. Para armazenar os materiais
impressos enquanto secam é utilizado secador ou estufa de secagem. No campo
serigráfico, existem hoje duas áreas de atuação, ou ainda, a combinação destes:
- O chamado “Processo Tradicional” (que utiliza tela, tinta, rodo, secagem, etc.) e;

- Processo Ultra - Violeta (UV) que utiliza impressão e secagem automáticas com Tinta
e Forno de UV.

Segue link de máquinas e equipamentos fornecidos pela Abimaq:
http://www.datamaq.com.br. Nesse site o empreendedor poderá obter fornecedores de
vários equipamentos do setor.

Para a montagem do escritório são necessários ainda: armários, mesas, cadeiras e
bancadas de apoio, telefone, fax, internet, computador e impressora.

Ressalta-se que a quantidade de equipamentos deverá ser dimensionada tendo em
vista o espaço físico na qual a empresa será estruturada e na produção total esperada
ou estimada pelo empreendedor.

A gestão de estoques no varejo é a procura do constante equilíbrio entre a oferta e a
demanda. Este equilíbrio deve ser sistematicamente verificado por meio indicadores de
desempenho. Entre vários indicadores chamamos atenção especial para os três
seguintes:

Giro dos estoques: o giro dos estoques é um indicador do número de vezes em que o
capital investido em estoques é recuperado através das vendas. Usualmente é medido
em base anual e tem a característica de representar o que aconteceu no passado.

Obs.: Quanto maior for a frequência de entregas dos fornecedores, logicamente em
menores lotes, maior será o índice de giro dos estoques, também chamado de índice
de rotação de estoques.

Cobertura dos estoques: o índice de cobertura dos estoques é a indicação do período
de tempo que o estoque, em determinado momento, consegue cobrir as vendas
futuras, sem que haja suprimento.

Nível de serviço ao cliente: o indicador de nível de serviço ao cliente para o ambiente
do varejo, isto é, aquele segmento de negócio em que o cliente quer receber a
mercadoria, ou serviço, imediatamente após a compra; demonstra o número de
oportunidades de venda que podem ter sido perdidas, pelo fato de não existir a
mercadoria em estoque ou não se poder executar o serviço com prontidão.

Portanto, o estoque dos produtos deve ser mínimo, visando gerar o menor impacto na

8. Matéria Prima/Mercadoria
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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 seguir estão relacionados os principais materiais utilizados no processo de
Serigrafia:

    •  Cloro ou água sanitária: usados para a remoção da emulsão fotográfica das telas,
quando se deseja fazer um novo trabalho nas mesmas. É bom lembrar que o
constante uso desse material concorre para a deterioração das malhas.
    •  Cola permanente: tem a finalidade de aderir o material na mesa de impressão.
Espátula: Empregada para misturar e homogeneizar as tintas ou para colocar e retirar
a tinta nas telas.
    •  Estilete: para recortar filmes, fazer arte final, cortar papel, etc.
    •  Estopa, esponjas ou trapo de pano: material mais usado para limpeza das
matrizes depois da impressão. Apesar de ser muito usada, a estopa solta fiapos e
resíduos que se depositam nas tintas e nos materiais depois de impressos. Sendo
assim, o material mais indicado é o trapo de pano.
    •  Fita crepe: serve para a vedação da tela, na preparação para a impressão.
    •  Fita gomada: serve para isolar, vedar a parte externa da tela, evitando assim o
provável vazamento de tinta pelas bordas da matriz.
    •  Malha: a malha é o tecido que se estica no quadro formando assim chamada
matriz, sua constituição afeta diretamente a qualidade de gravação do desenho e
consequentemente na qualidade de impressão. Em geral são empregadas dois tipos
de malhas: Nylon e Poliéster.
Há também dois tipos de formação destas malhas: Monofilamento e Multifilamento:

MONOFILAMENTO - É a malha cuja trama ou transado é feito com fios únicos tipos fio
de anzol, geralmente de origem importada.

MULTIFILAMENTO - É a malha cuja trama é formada por múltiplos fios tipo de cabo de
aço, cordão, cordilha de varal, normalmente são de origem nacional.

    •  Retardador: material que deve ser diluído à tinta para evitar a secagem rápida,
bem como para proporcionar o afinamento quando a temperatura ambiente estiver alta.
A diluição varia de 6 a 15% quando a temperatura variar de 25° C em diante. Quanto
maior a temperatura, maior o percentual, uma vez que em tempo quente a secagem da
tinta torna-se acelerada, e por isso mesmo as telas ficam sujeitas a frequentes
entupimentos.
    •  Solventes: material empregado para diluição da tinta. Os tipos variam de acordo
com o tipo de tinta usada. Utilizado para a limpeza das telas e no afinamento das tintas
quando a temperatura ambiente está baixa. A diluição varia de 5 a 10% quando a
temperatura variar de 25 a 0° C.
    •  Tintas: Existem vários tipos de tintas para Serigrafia, mas basicamente se usam
tintas à base d'água e tintas à base de solvente. Cada tipo de material a ser impresso
possui um tipo próprio de tinta. Cada tinta por sua vez possui seu tipo de solvente. A
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consistência da tinta usada dependerá do tipo do material e do nylon da tela, conforme
descrição abaixo:
    •  Tinta para Tecidos (T.T) - Não muito consistente, porém ótima para certos
trabalhos, principalmente os que podem ser feitos com registro visual, entretanto após
a secagem deve-se colocar um pano em cima da impressão e passar um ferro quente
para fixar, caso contrário com a lavagem a impressão vai desbotando.
    •  Tinta Acrílica - De altíssimo rendimento em tecido, extrema resistência ao atrito
nas lavagens e também aos detergentes domésticos, dispensa toda e qualquer forma
de polimerização ou fixação a calor.
    •  Tinta Puff - Para impressão em tecidos, tendo a característica de ficar em relevo
após ser submetida à estufa, ferro quente ou secador de cabelos, proporcionando
grande feito visual.
    •  Tinta Sintética Brilhante - Impressões serigráficas sobre chapas de ferro e metais,
duratex, cartolina, papéis, flâmulas, poliéster e madeira.
    •  Tinta Sintética Fosca - Chapas de ferro e metal, duratex, papelão, papel, cartolina,
flâmulas, sacolas de papel para posterior plastificação.
    •  Tinta Sintética Luminosa - Se presta aos casos acima citados.
    •  Tinta Vinílica Brilhante - Material vinílico flexível, semirrígido. Bolsas, carteiras e
sacolas, auto- adesivos, embalagens industriais, brinquedos.
    •  Tinta Vinílica Fosca - Vinílicos flexíveis e semirrígidos como bolsas, plásticos,
encadernações, autoadesivos, pastas e carteiras, brinquedos, pneumáticos,
embalagens industriais, etc.
    •  Tinta Vinílica Luminosa - As mesmas aplicações do item anterior, além de
decalques.
    •  Tinta Etch-Resist p/ circuito impresso - Tinta branca para gravar e imprimir
circuitos eletrônicos com posterior aplicação ácida com percloreto de ferro e remoção
final com álcalis.
    •  SolderResist p/ circuito impresso - Tinta serigráfica verde transparente, base de
epóxi, dois componentes, para dar acabamento no circuito impresso (máscara), para
posterior soldagem com estanho.
    •  Tinta para Acetato - Impressão serigráfica sobre acetato, celofane, cartolina,
papel, Duratex, poliéster ou acrílicos em chaveiros de propaganda.
    •  Tinta Epóxi - Impressão serigráfica sobre Polietileno tratado, Polipropileno tratado,
metais (ferro, alumínio, etc.), vidro, fórmicas e semelhantes, baquelites e chapas
fenólicas. Esta tinta é diluída a uma proporção de 10% com o seu catalisador.
    •  Tinta para Couro - Impressão sobre couro, tecidos de nylon, diversos materiais
vinílicos.
Observação: Emprega-se solvente vinílico para a limpeza da tela ou diluição, no caso
de se utilizar tinta vinílica; emprega-se solvente sintético ou água raz, no caso em que
houver utilização de tintas sintéticas; emprega-se solvente epóxi no caso de tinta
epóxi. 
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O processo produtivo para este tipo de negócio, apesar de ser bastante simples,
requer do profissional bastante organização e um controle das matérias-primas
bastante eficiente para que não haja desperdício nem a falta de insumos que possa
impedir a continuidade do processo produtivo. Porém, em muitos casos, são atendidos
diversos pedidos de diversos clientes ao mesmo tempo, o que exige grandes cuidados
e muita atenção por parte das pessoas envolvidas na produção.

Para evitar o transporte de produtos e que pessoas transitem ao longo da área de
produção de forma desorganizada, dificultando a realização dos trabalhos e
aumentando o tempo de produção, as máquinas devem ser dispostas de forma a
seguir a orientação do fluxo produtivo.

O trabalho de Serigrafia pode ser dividido em três etapas principais: Criação, Gravação
e Impressão. Todas as etapas estão interligadas e o resultado de uma etapa impacta
diretamente o resultado da seguinte. A criação da ”arte” ou desenho é à base de todo o
processo. Se o desenho estiver mal feito (arte-final) afetará todo o resto do trabalho.

    1.  Criação - Há duas maneiras de se fazer um desenho para Serigrafia: desenho
manual e o desenho computadorizado. O desenho manual utiliza papel vegetal,
canetas de tinta nanquim, letras transferíveis, filme de recorte, etc. e a produção de um
estêncil. Outra maneira de se fazer uma arte-final é com o auxílio de um computador e
softwares de edição de imagem tais como o Corel Draw, Adobe Photoshop ou
InDesing. Uma vez desenvolvida a “arte-final” esta é reproduzida para um fotolito
(sistema fotográfico) ou um filme a laser (sistema a laser).
    2.  Gravação - A gravação é o processo de produção da matriz com o desenho (arte-
final) a ser reproduzido. A matriz é uma espécie de molde, a partir do qual são geradas
as reproduções no processo de Serigrafia. Também chamada de tela, a matriz é feita,
normalmente de seda, náilon ou poliéster.
    3.  Impressão - É o processo de transferência da tinta para o suporte de impressão
ou substrato.
Para maiores detalhes do processo serigráfico consulte os dossiês do Serviço
Brasileiro de Respostas Técnicas. Disponível em: http://sbrt.ibict.br/. Basta realizar o
cadastro e explorar o site.

Além dos processos de produção do trabalho serigráfico o empreendedor do ramo
deverá cuidar dos processos administrativo-financeiros que incluem a gestão das
vendas, compras de insumos, relacionamentos com bancos, contador, etc. e demais
sub-processos associados. 

9. Organização do Processo Produtivo
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O nível de automação nas empresas de Serigrafia irá depender do tamanho da
produção esperada e do que pretende o empreendedor, que irá distinguir entre
produções manuais, mais rústicas e tradicionais ou processos mais sofisticados,
automatizados.

A Serigrafia industrial atualmente é caracterizada pelo emprego de computadores,
softwares e equipamentos automáticos de impressão.

Desde as etapas de criação, que utiliza processos digitais de edição de imagem, até a
impressão com uso de impressoras serigráficas automáticas, o trabalho manual neste
segmento, tem sido amplamente apoiado pela tecnologia, com objetivo de aumentar a
produtividade e qualidade do trabalho. Neste contexto o empreendedor deve identificar
o equipamento necessário as suas atividades e compatível com o sistema de
impressão utilizado na sua oficina de Serigrafia (fotográfico, laser, etc.).

A automação nesse segmento, porém, não se faz necessário logo de imediato. À
medida que o negócio cresce e as receitas aumentam com a aquisição de novos
clientes e a exigência de grandes lotes de produção em curtos períodos de tempo, as
condições para implantação de sistemas desta natureza tornam-se favoráveis.

Para a gestão do negócio há no mercado uma boa oferta de sistemas para
gerenciamento de pequenos negócios.

Para uma produtividade adequada, devem ser adquiridos sistemas que integrem as
compras, as vendas e o financeiro. Os softwares possibilitam montar o cadastro de
clientes e fornecedores, histórico de serviços prestados para cada cliente, controle de
estoque de material, equipamentos, ferramentas, orçamento, cronograma físico
financeiro, serviço de mala-direta para clientes e potenciais clientes, cadastro de
móveis e equipamentos, gerenciamento de serviços dos empregados, controle de
comissionamento, controle de contas a pagar e a receber, fornecedores, folha de
pagamento, fluxo de caixa, fechamento de caixa, etc.

Deve-se procurar softwares de custo acessível e compatível com uma pequena
empresa. Pesquisas nos principais sites de busca indicarão uma grande variedade de
softwares destinados à gestão integrada dos diversos setores de uma pequena
empresa. O empresário poderá optar por download de sistemas sem custo, com custo
mensal, com valor fixo, podendo incluir custo de assistência técnica e customização.
Para a busca na internet basta pesquisar “Sistemas de Gestão Empresarial” e avaliar
as alternativas apresentadas. 

10. Automação
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Para este setor, o canal de distribuição é o próprio estabelecimento, não havendo
outras formas de distribuição. Isso ocorre pela necessidade de o cliente apresentar o
desenho que quer serigrafar. Alguns tipos de serviços mais simples poderão ser
contratados pela internet, porém há de se possuir pessoal especializado para este tipo
de atendimento. Quando se tratar de um subprocesso da produção gráfica, este
prestará serviços exclusivos para seu contratante.

O desenvolvimento de um site na internet com divulgação dos projetos realizados pela
empresa, depoimento dos clientes e fotografia das peças instaladas (desde que
autorizadas previamente) é uma poderosa arma de marketing. Através do site, e-mail,
ou através das redes sociais, o cliente poderá fazer contato com a empresa, preencher
cadastro, agendar atendimento personalizado, solicitar orçamentos, e avaliar a
qualidade dos serviços prestados. A internet é uma opção de contato com o cliente
muito importante nos dias atuais e que pode ser um canal vigoroso de vendas, desde
que possua uma boa estrutura, design apropriado e acompanhamento adequado.

11. Canais de Distribuição

Para iniciar um negócio de Serigrafia o empreendedor precisa necessariamente fazer
um levantamento de todos os valores que serão gastos para montar a empresa. É
preciso que informações referentes aos custos de comercialização dos produtos e as
despesas de operacionalização do negócio sejam levantadas para minimizar os riscos
de problemas financeiros futuros. Cada empreendimento possui características
próprias que serão determinantes para a aquisição das máquinas, equipamentos e
demais utensílios necessários para iniciar as atividades. Os principais investimentos
são:

- 2 Esticadores – R$ 3.000,00;

- Gravadora de matrizes – R$ 3.500,00;

- Soprador térmico – R$ 150,00;

- Molduras – R$ 1.000,00;

- Prensa Transfer profissional – R$ 2.600,00;

- 20 Garras – R$ 500,00;

- 2 Grampeadores pneumáticos – R$ 400,00;

12. Investimentos
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- 2 Mesas de impressão (bancada) – R$ 1.800,00;

- 2 Impressoras Cilíndrica – R$ 1.800,00;

- 1 Impressora a vácuo – R$ 3.400,00;

- 1 Impressora rotativa 6 cores – R$ 1.650,00;

- 3 Rodo impressor (puxador) – R$ 450,00;

- 1 Secadores ou estufas de secagem – R$ 2.500,00;

- 1 Lavador de matrizes – R$ 1.450,00;

- Equipamentos de segurança - EPI – R$ 300,00.

O custo estimado para se estruturar uma empresa de Serigrafia, somente com
equipamentos de impressão, gira em torno de R$ 25.000,00.

Há ainda a necessidade de equipamentos para a área administrativa como
computadores, impressoras, ar-condicionado, mobiliário, entre outros, que custam, em
média, R$ 10.000,00.

Totalizando cerca de R$ 35.000,00 para uma pequena empresa.

Há ainda possibilidade de inclusão de uma pequena unidade de criação e
desenvolvimento de imagens gráficas, identidade visual e design, porém tais custos
não foram levantados e deve ser feito caso a caso. Por possuir uma diversidade de
preço muito elevada não foi quantificado o preço da construção civil, sendo esta uma
necessidade a ser pensada de acordo com a localidade aonde será estruturada a
empresa.

Deve-se levar em conta nos investimentos um valor de aproximadamente R$ 3.500,00
para abertura da empresa.

E ainda reservar recursos para o capital de giro, que será especificado na próxima
seção.

Antes de montar a 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
adequada ao seu negócio, levando em conta suas particularidades. O empreendedor
também poderá basear-se nas orientações propostas por metodologias de modelagem
de negócios, em que é possível analisar o mercado no qual estará inserido, mapeando
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o segmento de clientes, os atores com quem se relacionará, as atividades chave, as
parcerias necessárias, sua estrutura de custos e fontes de receita.

Os valores acima relacionados são apenas uma referência para constituição de um
empreendimento dessa natureza. Além disso, eles irão variar conforme a região
geográfica que a empresa irá se instalar, da necessidade de reforma do imóvel, do tipo
de mobiliário escolhido, etc.

Por meio da internet o empreendedor poderá adquirir e cotar os preços de quase todos
os equipamentos e móveis necessários. Contudo, a depender do volume de compras,
o futuro empresário poderá, de posse dessas cotações, ir conversar diretamente com
algum fornecedor de sua região, a fim de analisar a realidade de valores do mercado.

Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona com uma quantia
imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para suportar as oscilações de
caixa.

Quanto maior o prazo concedido aos clientes para pagamento e quanto 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.

Nesse sentido, o desafio da gestão do capital de giro é auxiliar a empresa a manter um
montante de capital diante da ocorrência de eventos adversos como:

- Queda na produção e nas vendas;

- Aumento da inadimplência;

- Elevados níveis de estoques de matéria-prima e produtos acabados;

- Aumento de despesas financeiras e dos custos absorvidos pela empresa, em
decorrência das turbulências do mercado;

13. Capital de Giro
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- Despesas com pagamento de indenizações decorrentes da rotatividade da mão de
obra. É muito comum nas empresas do ramo não haver uma distinção clara entre o
que são contas pessoais e o que são contas da empresa. Por isso todo empresário
deve estipular um pró-labore, ter um controle rígido das contas a pagar e a receber, de
forma a não consumir recursos que não estejam provisionados, e evitar fazer retiradas
de valores que não estejam no orçamento planejado.

É imprescindível que se mantenha disponível todo o capital que entra na empresa, pois
este recurso é fundamental para o crescimento e a expansão do negócio. Assim, a
empresa poderá alcançar sua autossustentação mais rapidamente, reduzindo as
necessidades de capital de giro e agregando maior valor ao novo negócio.

Nesse ramo estima-se a necessidade do capital de giro em torno de 60% do valor do
investimento. 

Os custos dentro de um negócio são empregados tanto na elaboração dos serviços ou
produtos quanto na manutenção do pleno funcionamento da empresa.

Entre essas despesas, estão o que chamamos de custos fixos e custos variáveis.

Custos variáveis

São aqueles que variam diretamente com a quantidade produzida ou vendida, na
mesma proporção.

Custos fixos

São os gastos que permanecem constantes, independente de aumentos ou
diminuições na quantidade produzida e vendida. Os custos fixos fazem parte da
estrutura do negócio.

Esses gastos, realizados na produção de um bem ou serviços, serão incorporados
posteriormente no preço dos produtos ou serviços prestados, como: aluguel, água, luz,
salários, honorários profissionais, despesas de vendas, matéria-prima e insumos
consumidos no processo de produção. O cuidado na administração e redução de todos
os custos envolvidos na compra, produção e venda de produtos ou serviços que
compõem o negócio, indica que o empreendedor poderá ter sucesso ou insucesso, na
medida em que encarar como ponto fundamental a redução de desperdícios, a compra
pelo melhor preço e o controle de todas as despesas internas. Quanto menores os
custos, maior a chance de ganhar no resultado final do negócio.

É importante notar que, quanto menores forem os custos, menor também será a

14. Custos
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necessidade de disponibilidade de capital de giro, liberando recursos para novos
investimentos produtivos ou aumentando a lucratividade do empreendimento. Portanto,
saber aproveitar ao máximo a capacidade de produção é fator fundamental para
garantir o negócio. Quanto maior for a quantidade produzida, menor será a incidência
do custo fixo sobre os produtos, pois, este custo é dividido por todos os produtos
produzidos, representando um menor custo unitário e melhorando a margem de
contribuição.

A relação a seguir procura apresentar de forma simplificada os principais itens de custo
mensal que devem ser considerados pela Serigrafia:

- Aluguel – R$ 3.000,00

- Luz, telefone, água e internet – R$ 1.000,00

- Assessoria contábil – R$ 1.000,00

- Salários - mão de obra direta (mais encargos) – R$ 6.000,00

- Manutenção de equipamentos – R$ 300,00

- Aquisição de matéria-prima e insumos - R$ 4.000,00

- Outras despesas mensais com insumos - R$ 800,00

- Pró-labore – R$ 3.000,00

Estima-se que o custo mensal para este empreendimento seja da ordem de R$
18.000,00.

Ressalta-se que os valores acima apresentados são referenciais e dependem muito da
estrutura do negócio, assim como não foram previstos os impostos e tributos, pois
estes dependem do tipo de registro adotado pela empresa, sendo necessário um
detalhamento das reais necessidades do negócio a ser montado. O Sebrae poderá ser
consultado para auxiliar nesse processo. 

Qualquer atividade relacionada à produção gráfica nem sempre é contínua, podendo,
não raro, apresentar alguns períodos de capacidade ociosa no estabelecimento. Por
outro lado, há que se considerar a disponibilidade de habilidades na área de
produção/criação e equipamentos parados. Assim, a agregação de valor desta
atividade ocorre quando o empreendedor domina e aplica as diferentes técnicas de
Serigrafia, isto é, conforme as habilidades desenvolvidas e equipamentos disponíveis o
empreendedor passa a poder oferecer diferentes tipos de trabalhos serigráficos, tais

15. Diversificação/Agregação de Valor
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como:

- Impressão em diferentes formas de suporte: Camisetas, canetas, carros, CD´s, etc.;

- Impressão em diferentes tipos de suporte: ABS, Aço Inox, Acrílico, Alumínio, Bagun,
EVA, Fórmica, Lona Vinílica, Madeira, Manta Magnética, Papel e derivados, PVC,
Poliestireno, Polietileno, Polipropileno, Superfícies metálicas com pintura eletrostática,
TNT, Vinil adesivo, etc.;

- Impressão técnica ou de precisão, com a qual se personaliza produtos
industrializados, tais como, frontais de equipamentos, peças técnicas, medidores,
indicadores, instrumentos, etc.;

- Criação da arte e/ou dos fotolitos utilizados nos trabalhos.

Estas ideias podem ser, inclusive, um embrião de um futuro “upgrade” da atividade,
que – dependendo do sucesso deste uso do tempo – possa evoluir para atividades
mais sofisticadas.

Pode-se também, atender a outras lojas do mesmo segmento ou criar produtos para
grandes empresas varejistas. Neste tópico foram apresentadas apenas algumas
opções de diversificação/agregação de valor para uma Serigrafia. Vale ressaltar que
sempre é possível propor melhorias e novidades. Para isso, é indicado observar
hábitos, ouvir as pessoas e criar novos produtos e novos serviços, com o objetivo de
ampliar os níveis de satisfação dos clientes.

A propaganda é um importante instrumento para tornar a empresa e seus serviços
conhecidos pelos clientes potenciais. O objetivo da propaganda é construir uma
imagem positiva frente aos clientes e tornar conhecidos os serviços oferecidos pela
empresa. A mídia mais adequada é aquela que tem linguagem adequada ao público-
alvo, se enquadra no orçamento do empresário e tem maior penetração e credibilidade
junto ao cliente.

Para uma Ideia de Negócio como a proposta nesse documento poderão ser usados
todos os canais de propaganda, de acordo com o porte do empreendimento e a
capacidade de investimento do empreendedor. Um pequeno estabelecimento poderá
utilizar-se de panfletos a serem distribuídos de forma dirigida, em locais de grande
circulação de pessoas (próximos ao estabelecimento), ou no bairro onde está
localizado. Possuir cartões de visitas para entregar aos clientes e potenciais clientes é
bastante recomendado. Na medida do interesse e das possibilidades, poderão ser
utilizados anúncios em jornais de bairro, jornais de grande circulação, rádio, revistas,
outdoor e internet. As redes sociais (facebook, Instagram), são também ótimas
ferramentas de comunicação com o cliente e têm, de modo geral, custo zero.

16. Divulgação
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Entretanto, o contato pessoal é imprescindível particularmente para aqueles
empreendedores que se propõem a atender empresas do mercado varejistas.

O segmento de Serigrafia, assim entendido pela CNAE/IBGE (Classificação Nacional
de Atividades Econômicas), sob o número 1813-0/01, como a atividade de Serviços de
impressão (Silkscreen), podendo ser efetuados em peças do vestuários ou material
publicitário, poderá optar pelo SIMPLES Nacional - Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, e alterada pela Lei
Complementar 155, de 2016. Iniciando a vigência a partir de janeiro de 2018 - desde
que a receita bruta anual de sua atividade não ultrapasse a R$ 900.000,00
(novecentos mil reais) para microempresa e R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais) para empresa de pequeno porte e respeitando os demais
requisitos previstos na Lei.

Nesse regime, o empreendedor poderá recolher os seguintes 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
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/):

- IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica);

- CSLL (contribuição social sobre o lucro);

- PIS (programa de integração social);

- COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social);

- ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços);

- ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza);

- INSS (contribuição para a Seguridade Social).

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela LC 155, de 2016, as
alíquotas do SIMPLES Nacional, para esse ramo de atividade, variam de 4% a 19,5%,
dependendo da receita bruta auferida pelo negócio.

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.

17. Informações Fiscais e Tributárias
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Importante consultar a Resolução CGSN nº 133/2017 (foi publicada no Diário Oficial da
União (DOU) de 16/06/2017), alterando e revogando diversos dispositivos da
Resolução CGSN nº 94/2011, que dispõe sobre o Simples Nacional.

Se a receita bruta anual não ultrapassar a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), o
empreendedor, desde que não possua e não seja sócio de outra empresa, poderá
optar pelo regime denominado de MEI - Microempreendedor Individual. Para se
enquadrar no MEI o CNAE da atividade deve constar e ser tributado conforme a tabela
da Resolução CGSN nº 94/2011 – Alterada pela Resolução CGSN Nº 135, DE 22 de
agosto de 2017. Para mais informações sobre essa modalidade consulte o site do
portal do empreendedor: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.

Outros regimes de tributação

Para os empreendedores que preferem não optar pelo Simples Nacional, há os
regimes de tributação abaixo:

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: 

- IRPJ - 15%. Poderá haver um adicional de 10% para a parcela do lucro que exceder
o valor de R$ 20 mil, no mês, ou R$ 60 mil, no trimestre, uma vez que o imposto é
apurado trimestralmente; 

- CSLL - 9%. Não há adicional de imposto.

- PIS - 1,65% - sobre a receita bruta total, compensável;

- COFINS - 7,65% - sobre a receita bruta total, compensável. 

Incidem também sobre a receita bruta os impostos estaduais e municipais:

- ICMS - Em regra geral, as alíquotas variam conforme o estado, entre 17 e 19%.
Alguns produtos ou serviços possuem alíquotas reduzidas ou diferenciadas.

- ISS – Calculado sobre a receita de prestação de serviços, varia conforme o município
onda a empresa estiver sediada, entre 2 e 5%.

Além dos impostos citados acima, sobre a folha de pagamento incidem as
contribuições previdenciárias e encargos sociais (tanto para o lucro real quanto para o
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lucro presumido):

- INSS - Valor devido pela Empresa - 20% sobre a folha de pagamento de salários,
pró-labore e autônomos;

- INSS - Autônomos - A empresa deverá descontar na fonte e recolher entre 11% da
remuneração paga ou creditada a qualquer título no decorrer do mês a autônomos,
observado o limite máximo do salário de contribuição (o recolhimento do INSS será
feito através da Guia de Previdência Social - GPS).

- FGTS – Fundo de Garantia por tempo de serviço, incide sobre o valor da folha de
salários a alíquota de 8%.

Lucro Real: É o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações estabelecidas em nossa legislação tributária. Este
sistema é o mais complexo, que deverá ser bem avaliado por um contador. As
alíquotas para este tipo de tributação são: 

- IRPJ - 15% sobre a base de cálculo (lucro líquido). Haverá um adicional de 10% para
a parcela do lucro que exceder o valor de R$ 20 mil, multiplicado pelo número de
meses do período. O imposto poderá ser determinado trimestralmente ou anualmente; 

- CSLL - 9%, determinada nas mesmas condições do IRPJ;

- PIS - 1,65% - sobre a receita bruta total, compensável;

- COFINS - 7,65% - sobre a receita bruta total, compensável. 

Incidem também sobre a receita bruta os impostos estaduais e municipais:

- ICMS - Em regra geral, as alíquotas variam conforme o estado, entre 17 e 19%.
Alguns produtos ou serviços possuem alíquotas reduzidas ou diferenciadas.

- ISS – Calculado sobre a receita de prestação de serviços, varia conforme o município
onda a empresa estiver sediada, entre 2 e 5%.

Além dos impostos citados acima, sobre a folha de pagamento incidem as
contribuições previdenciárias e encargos sociais (tanto para o lucro real quanto para o
lucro presumido):

- INSS - Valor devido pela Empresa - 20% sobre a folha de pagamento de salários,
pró-labore e autônomos;

- INSS - Autônomos - A empresa deverá descontar na fonte e recolher entre 11% da
remuneração paga ou creditada a qualquer título no decorrer do mês a autônomos,
observado o limite máximo do salário de contribuição (o recolhimento do INSS será
feito através da Guia de Previdência Social - GPS).
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- FGTS – Fundo de Garantia por tempo de serviço, incide sobre o valor da folha de
salários a alíquota de 8%. 

Recomendamos que o empreendedor consulte sempre um contador, para que ele o
oriente sobre o enquadramento jurídico e o regime de tributação mais adequado ao
seu caso.

O empreendedor deve estar sempre em contato com as entidades e associações da
área para obter informações sobre os eventos que irão ocorrer. Eventos como feiras,
rodada de negócios, congressos, etc., são muito importantes para o empresário ficar
por dentro das tendências de mercado, conhecer novos produtos e tecnologias,
realizar parcerias e fazer bons negócios.

Onde procurar: www.ubrafe.org.br; www.expofeiras.gov.br e ainda no Catálogo
Brasileiro de Exposições e Feiras, disponível na internet.

Alguns eventos importantes:

Específicos de Serigrafia:

Serigrafia Sign

https://www.serigrafiasign.com.br/pt/home.html

IGNS NORDESTE

Feira de Equipamentos e Serviços para a Indústria de Impressão Digital, Gráfica,
Sinalização e Serigrafia

http://www.signsnordeste.com.br

Innovapack

Feira de design, embalagens, eco packaging, soluções sustentáveis, agência de
design de embalagem, impressões para embalagem, recicladores, serviços,
consultorias, tampas, fechamentos, soluções para economia de energia.

http://www.fi-events.com.br/pt/innova/por-que-expor-na-innova

IPS RIO

Feira de Impressão Digital, Sublimação e Serigrafia

18. Eventos
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http://www.ipsfair.com.br

Para visualizar o calendário completo de eventos da ABIGRAF consulte o site
http://www.abigraf.org.br

Aqui estão listadas algumas instituições as quais o empreendedor necessitará se
relacionar em algum momento da execução da sua atividade.

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Para descobrir a unidade do SEBRAE mais próxima acesse:
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Contato ou Tel.:0800 570 0800

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

http://www.abnt.org.br

ABIGRAF - Associação Brasileira da Indústria Gráfica

www.abigraf.org.br

Abitim - Associação Brasileira das Indústrias de Tintas para Impressão

www.abitim.org.br

ABTG - Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica

http://www.abtg.org.br/

SENAI – Tecnologia Gráfica

https://grafica.sp.senai.br/

SENAI CETIQT - Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil

http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/

ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção

http://www.abit.org.br

Abravest – Associação Brasileira do Vestuário

19. Entidades em Geral
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http://www.abravest.org.br

ABTT - Associação Brasileira de Técnicos Têxteis Núcleo

Escritório na casa ABIT – SINDITÊXTIL/SP 

http://www.abtt.org.br/nucleos_regionais.asp

As Normas Técnicas são documentos de uso voluntário, utilizados como importantes
referências para o mercado. Elas contêm especificações técnicas e critérios precisos
que servem como regras, guias, procedimentos ou definições de características, de
forma a assegurar a conformidade de matérias-primas, produtos, processos e serviços.

Não existem normas técnicas aplicáveis ao negócio.

20. Normas Técnicas

Área aberta da malha - Soma de todas as aberturas da malha na superfície do tecido
ao em %. Um tecido com ao = 30,5% possui uma superfície aberta, que deixa passar a
tinta, de 30,5% e uma superfície fechada, que não deixa passar a tinta, de 69,5%.

Depósito de tinta seco - Espessura em µm do depósito de tinta após a secagem e
endurecimento da tinta.

Diâmetro do fio - A indicação do diâmetro do fio, ou da espessura do fio, é feita em
valor nominal, ou seja, a informação refere-se ao diâmetro do fio não tecido em µm.

Espessura do tecido (a) - A espessura do tecido é medida em µm com o tecido não
esticado.

Exposição - Exposição da emulsão fotográfica a raios de luz UV. As partes não
cobertas da matriz e expostas à luz endurecem e não dissolvem na água. As zonas
não expostas, ao contrário, podem ser lavadas com água.

Flocagem – Técnica no qual uma camada de fibras é aplicada sobre a superfície do
tecido ou outro material. Este processo proporciona um acabamento aveludado a peça.

Fora de contato - Fora de contato é a distância entre a tela e o suporte de impressão
antes do processo de impressão, ou seja, antes de o rodo pressionar a tela sobre o
substrato. Geometria do tecido - A geometria do tecido apresenta todas as medidas

21. Glossário
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bidimensionais e tridimensionais do tecido. A base é composta pelo número de fios e
pelo diâmetro do fio. Hot stamping – O Processo de impressão Hot Stamping também
é conhecido como sistema de transferência a quente e a seco. É composto por
camadas superiores de lacas protetoras, intermediárias de tinta ou imagens e
inferiores de adesivos, sobre um suporte de poliéster. Durante o processo de
aplicação, a combinação do calor com a pressão faz com que o pacote formado pelas
3 camadas se separe do suporte, aderindo perfeitamente à superfície de maneira
permanente.

Número de fios - A lineatura ou o número do tecido significa o total de fios por unidade
de comprimento. (L/cm; L/inch).

Número do tecido - Indicação do número de fios por cm ou polegada e do diâmetro do
fio.

Passagem da tinta - Passagem da tinta de impressão pelo tecido da matriz.

Perfil do quadro - Além do material (aço, alumínio), o perfil e a espessura da parede
são fatores decisivos para a estabilidade dimensional de quadros serigráficos.
Distinguimos entre perfis quadrados, retangulares e especiais.Rotulagem: ato de
rotular, ou seja, por um rótulo que tenha a ver com o produto.

Showroom: é um espaço destinado a exposição dos produtos produzidos pela
empresa de confecção, visando facilitar a visualização por parte do cliente de tais
produtos, facilitando assim o interesse de compra.

Suporte de impressão ou substrato- Meio onde a imagem ou mensagem será
impressa. São classificados em substratos flexíveis e não flexíveis. Um exemplo de
substrato flexível é o tecido (p.ex: camiseta). O vidro, o papel, alguns tipos de PVC,
entre outros materiais, são exemplos de substratos não flexíveis.

Tecidos serigráficos calandrados - Tecidos serigráficos calandrados de um lado ou de
ambos os lados para a redução do depósito de tinta. É empregado de forma especial
com tintas UV.

Tampografia - É um processo de impressão por transferência indireta de tinta, a partir
de um clichê gravado em baixo relevo com o motivo a ser impresso, por um tampão
(almofada) de silicone. Oferece a maior definição e precisão em traços de linhas finas,
o que faz com que seja um processo muito versátil e utilizado para imprimir em
superfícies cilíndricas, curvas ou planas, regulares ou irregulares. Aplicações típicas
incluem brinquedos, relógios, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, vidrarias,
brindes e outros.

Tempo de exposição- Tempo durante o qual a matriz é exposta a raios de luz UV.

Transfer - A transferência de imagem através do "transfer" é mais um método de
impressão. Geralmente utilizado em camisetas o transfer é trabalhado em imagens
digitalizadas e impresso em papel transfer e logo em seguida transferida para o
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egóciosubstrato final. O papel transfer pode ser escolhido de modo a dar ao produto final
acabamentos diferentes como pintura em alto relevo, cores especiais, ou peças com
tinta puff para detalhes mais elaborados. Esse modo de impressão é bastante usado
para peças promocionais em pequenas quantidades, pois o transfer não utiliza matriz
de custo elevado, consequentemente não eleva o valor do produto final.

Qualquer atividade da vida social ou pessoal, quanto melhor planejada melhor será
executada. Assim, também em qualquer negócio, o tempo que se gasta antes de
começar é dinheiro que se deixa de perder: os problemas, prováveis ou meramente
possíveis, já foram pensados e a solução equacionada antes que eles virem perda.
Entretanto, de nada vale planejar se não for para cumprir o planejamento. Muito
importante: isto não significa um engessamento das ações. Significa, sim, não fugir do
eixo, muito embora ao longo do processo algumas das coisas que se planejou tenham
que ser revistas e/ou adaptadas. Ou seja, o planejamento é um instrumento dinâmico,
mas o foco não deve ser perdido.

Um caso típico desta flexibilidade é a frequente aparição de gastos imprevistos nos
100 primeiros dias da empresa. Isto ocorre com frequência quando existe excesso de
otimismo no cálculo das possibilidades da empresa, sacrificando o capital de giro. A
recomendação é sempre considerar uma hipótese menos otimista, evitando surpresas
desagradáveis.

Outro cuidado relevante é com o foco da empresa: é fundamental evitar a tentação de
improvisar para agregar valor e acabar fazendo muitas coisas e malfeitas. Sempre
seguir planejamento e simulações.

Avaliar permanentemente a receptividade da clientela à venda de produtos. Investir na
qualidade global de atendimento ao cliente, ou seja: qualidade do serviço, ambiente
agradável, profissionais atenciosos, respeitosos e interessados pelo cliente, além de
comodidades adicionais com respeito a estacionamento, facilidade de agendamento de
horário, cumprimento de horário ou prazos, etc.

Procurar fidelizar a clientela com ações de pós-venda, como remessa de cartões de
aniversário, comunicação de novos serviços e novos produtos ofertados, etc.

O empreendedor deve estar sintonizado com a evolução do setor, pois esse é um
negócio que requer inovação e adaptação constantes, em face das novas tendências
que surgem dia a dia. Se possível, visite os concorrentes e potenciais clientes e
procure conhecer as diversas percepções sobre o mercado, os clientes e sobre as
dificuldades que o segmento enfrenta.

Estabeleça uma relação de parceria com seus fornecedores e faça uma programação
das necessidades de compra de insumos, com preços compatíveis com a lucratividade
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esperada.

Faça a divulgação necessária, visitando potenciais clientes e mostrando o que sua
empresa pode oferecer. Tenha amostras em mãos e apresente os processos que
utiliza a capacidade de produção de sua empresa e o preço cobrado pelos serviços.

Outras medidas importantes antes de se iniciar neste ramo de negócio é conhecer as
técnicas de Serigrafia existentes, através de cursos específicos, assim como realizar
uma pesquisa de mercado, identificando potenciais clientes e quais os tipos de
trabalhos eles estão demandando.

O uso de equipamentos de proteção individual – EPI é especialmente importante, pois
a atividade envolve o manuseio e contato diário com tintas, solventes e outros produtos
tóxicos. Luvas, óculos, máscara, etc. protegem o trabalhador contra produtos químicos
que prejudicam a saúde do trabalhador.

Caso a “arte” (trabalho a ser reproduzido) não tenha sido desenvolvida em sua oficina,
deve ser tomado cuidado especial em sua reprodução. Imagens, frases e outros
materiais estão sujeitos ao domínio de direito sobre a propriedade do autor e ao
pagamento de direito autoral.

Entre as principais características necessárias ao empreendedor do setor de Serigrafia
destacam-se:

- Conhecimento técnico de Serigrafia (métodos de impressão, tintas e cores utilizadas,
projeto gráfico, materiais e propriedades de tecidos e máquinas usadas em Serigrafia);

- Criatividade e senso estético para criação e/ou avaliação de trabalhos de artes
gráficas;

- Capacidade para analisar e planejar o trabalho de Serigrafia a ser executado com a
finalidade de aplicar técnicas apropriadas para sua execução, utilizando os recursos
existentes de forma racional e econômica;

- Habilidade para executar serviços de manutenção rotineira e ocasional nos
equipamentos;

- Conhecimentos comerciais para prospectar clientes e negociar condições de preço e
prazo com fornecedores e clientes;

- Capacidade para trabalhar em equipe;

- Habilidade de comunicação e postura profissional no cumprimento de prazos e no
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atendimento aos clientes;

- Cuidadoso e consciente com procedimentos de segurança, pois a Serigrafia trabalha
com muitas tintas e produtos químicos que requerem cuidados especiais de manuseio;

- Senso de organização para manter ambiente de trabalho limpo e organizado;

- Boa visão (com ou sem óculos) e visão normal para cores;

- Não deve ser alérgico a tintas e solventes. 
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