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RESUMO
Este artigo tem como objetivo explorar as novas configurações do mercado gráfico diante
das inovações tecnológicas ocorridas no segmento, bem como entendermos quais
tecnologias, processos e ferramentas se encaixam melhor aos novos modelos de negócios
que se apresentam para a indústria gráfica. Outro aspecto a ser considerado é sobre a
importância da compreensão do conceito de Inovação Disruptiva como base para a
implementação de novos produtos e possibilidades que o segmento oferece; e ao mesmo
tempo quais os desafios virão para indústria gráfica neste novo paradigma. E por último,
pretende-se ampliar as discussões sobre vantagem competitiva sustentável, que cada vez
se torna mais difícil de ser conquistada diante da velocidade de evolução de alguns
segmentos na indústria.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo propõe a discussão sobre os desafios das empresas e da indústria no
segmento gráfico diante de mercados que sofrem transformações. Desta forma, e se
tornam cada vez mais competitivos e, portanto, dependentes das novas tecnologias e, por
conseguinte, sofrem o impacto da disrupção em seus negócios.
O estudo apresenta a origem do conceito de Inovação Disruptiva e sua
significância para a segmento de comunicação gráfica, bem como os desafios das
empresas diante dos novos modelos de negócios. Propõe uma reflexão sobre o
desenvolvimento do mercado gráfico face às novas tendências e necessidades de
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adaptarem seus antigos modelos de negócios para os novos modelos de negócios que
modificam e afetam suas rotinas e processos de maneira permanente. É necessário a fim
de elucidar os desafios vindouros desse mercado. É uma tarefa bastante robusta, haja vista
ser um segmento multivariado e diversificado. Sua configuração diversificada abrange
desde microempresas que fornecem serviços gráficos de impressão, até as grandes
empresas que possuem processos produtivos tipicamente industriais.
Devido a esta peculiar característica, este segmento utiliza uma gama variada de
materiais, insumos, máquinas e equipamentos, bem como mão de obra técnica e
especializada para ofertar ao mercado uma vasta lista de produtos, por exemplo: jornais,
rótulos/etiquetas, periódicos/revistas, formulários, livros, envelopes, mapas, embalagens
de papel cartão, cartões postais, embalagens flexíveis, calendários, impressos de
segurança, materiais de sinalização, materiais publicitários (promocionais), entre outros.
Desse modo, este artigo terá o intuito de ampliar o entendimento sobre o processo
disruptivo e os novos modelos de negócios, bem como estender as discussões das
instituições de ensino voltadas para a capacitação profissional do indivíduo à Indústria.
E, portanto, como resultado, acredita-se que de acordo com a literatura do assunto,
a indústria gráfica, bem como partes de sua cadeia produtiva está diante de uma inovação
disruptiva sem precedentes e é claro, de grandes oportunidades de novos negócios,
adaptação de seus produtos e melhorias dos existentes, para que, então, possa adquirir
vantagens competitivas, a fim de construir novos paradigmas em seus negócios.

2. INDÚSTRIA GRÁFICA E O MERCADO
2.1 Indústria gráfica e as novas tecnologias
A definição da situação econômica dos diversos setores dentro da indústria gráfica
é uma tarefa árdua da mesma forma que a diversidade a distingue deste segmento de
forma positiva, o faz também de forma desafiadora e complexa, e pôr conseguinte,
aumenta as dificuldades para adaptação as novas tecnologias.
Para Ross (2016), o primordial interesse deste segmento é entender quais
tecnologias, processos e produtos se encaixam melhor em seu modelo de negócios para
então, implementar, adaptar seus processos produtivos, sua gestão e então estabelecer
novas estratégias para suas atividades. Entretanto para podermos entender o mercado
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gráfico e posterior aplicação das novas tecnologias, será necessário que saibamos que o
segmento gráfico conta com aproximadamente 19.142 empresas no setor de produção
gráfica empresas ativas no Brasil, divididas em micro, pequena e médio porte em 2017.
E teve como maiores compradores dos seus produtos, os países latinos: 57% das
exportações, e os Estados Unidos com 14%, conforme dados da Associação Brasileira da
Indústria Gráfica (ABIGRAF, 2018).
Esse segmento proporciona um total de 181.100 postos de empregos
aproximadamente, ou seja, emprego direto e indireto movimentando o mercado em
relação à produção industrial em valores nominais, significa cerca de R$43,8 bilhões em
2015, e aproximadamente R$46,8 bilhões em 2016. (ABIGRAF, 2018). E em relação a
participação no setor de produção, os segmentos de embalagens possuem 48,6% e
publicações (livros, revistas manuais, e guia) 21,6%, sendo os dois mais representativos
desse mercado (ABIGRAF, 2018).
Portanto observa-se que o mercado de embalagens está em expansão devido sua
participação de mercado. Tal expansão se deve ao fato de que a embalagem não pode ser
substituída por mídia digital e é, portanto, uma expectativa de crescimento neste segmento
que unifica os múltiplos e diversificados setores e processos dentro da indústria gráfica.
Esta expectativa de crescimento se deve à adaptação das empresas do setor ao processo
tecnológico atual e que servirá, portanto de alicerce para a retomada do crescimento do
segmento.
A introdução de diferentes tecnologias aumenta a capacidade de adaptação das
empresas às novas tendências de mercado. A utilização de QR Codes, Realidade
Aumentada, RFID-tags e métodos para identificação automática e captura de dados
(AIDC) podem ser citados como exemplos. O QR Code é basicamente um novo código
de barras em 2D, utilizado inicialmente para identificação de produtos e atualmente para
diversas aplicações.
A realidade aumentada é outro exemplo das inovações deste mercado e que
consiste na combinação de elementos de um ambiente real com outros elementos virtuais
criados em três dimensões que se combinam em tempo real, oferecendo ao mercado
produtos com valor agregado. A implementação de etiquetas RFID (identificação por
radiofrequência), que utilizam campos eletromagnéticos para identificar e rastrear
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automaticamente embalagens, possuem informações armazenadas eletronicamente
incorporadas ao produto, como, por exemplo, a Figura 1 abaixo.
O QR Code foi aplicado na Revista impressa Industria 4.0. Escola SENAI
Theobaldo De Nigris. Ao fazer a leitura por meio de um (smartphone), telefone móvel,
o usuário será direcionado ao aplicativo SENAI_4_0Game de Realidade Aumentada
disponibilizado pelo fornecedor na Play Store. O usuário deverá baixar o aplicativo, abrilo e posicionar a câmera do telefone móvel, (smartphone), sobre a página da Revista
(anexo A). Imediatamente, após o posicionamento da câmera focada no QR Code,
aparecerá na tela do telefone móvel (smartphone) a imagem de um jogo educativo sobre
a Indústria 4.0 em Realidade Aumentada. O usuário deverá, na tela do telefone móvel,
(smartphone) arrastar as imagens referentes aos pilares da Indústria 4.0 para o ícone da
indústria. Ao completar o jogo, aparecerá ainda um vídeo educativo sobre o mesmo tema.

Figura 1 – QR Code
Portanto acredita-se que as empresas investem nesse tipo de campanha para
oferecer mais informações e conteúdo exclusivo aos seus clientes. Dessa forma
acompanhar os movimentos disruptivos que o mercado oferece.
O AIDC (identificação automática e captura de dados) promove a integração de
importantes áreas como a logística e armazenamento para a indústria gráfica. Fornece em
consequência banco de dados adicionais para implementar de modo eficiente e inteligente
a gestão deste segmento.
Segundo relatório da Associação Brasileira da Indústria gráfica (ABIGRAF,
2018), a expectativa para o mercado é de que a demanda interna será o principal vetor da
recuperação da indústria gráfica e que estimulada pela expansão do consumo alimentará
quase toda a cadeia produtiva. Ademais o mercado externo se beneficiará de um ambiente
externo com forte crescimento global e, não somente no segmento de embalagens, mas
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também aos demais segmentos (Produtos de Papel e atividades de impressão) devido à
incorporação das novas tecnologias em seus modelos de negócios.
Para Ross (2016) não há nenhuma outra indústria na história da humanidade que
tenha vivenciado tamanha mudança de paradigma pela qual a Indústria de comunicação
gráfica está passando nos últimos 30 anos. O autor afirma que tais mudanças geraram
um efeito caótico e transformador na indústria gráfica, uma vez que o segmento era
baseado na existência de máquinas mecânicas pesadas conhecidas pelo método
tradicional de impressão. Nos últimos anos vem diminuindo sua dependência física em
virtude do uso da tecnologia digital, assistida por redes de computadores, incorporada a
área de Design, além do desenvolvimento de sites e de aplicativos de smartphone,
principalmente impulsionados pelo advento da Indústria 4.0, e a impressão 3D.
Segundo os pesquisadores da área de comunicação gráfica, a indústria gráfica em
quase todo o mundo sofre profundas modificações em seu processo produtivo. A principal
e mais comum delas é a tendência em oferecer cada vez mais produtos por meio de
plataformas integradas e on line, denominadas web-to-print, já utilizadas no mercado.
Estas plataformas consistem em oferecer produtos e serviços personalizados mais baratos
uma vez que são produtos de “prateleiras” e de maneira mais eficiente e rápida.
Ainda se pode observar conforme Figura 2, um modelo representativo de
plataforma web-to-print. Nesta plataforma, são ofertados dois produtos de “prateleira” e
os clientes que a acessam podem personalizá-los com fotos pessoais. Ao final do
processo, como em qualquer loja virtual, o cliente seleciona a forma de pagamento e após
realizá-la, de acordo com o prazo estabelecido, ele receberá o produto em casa.

Figura 2 – Modelo representativo de plataforma web-to-print
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O diferencial é a união da impressão digital com e-commerce incorporados ao
conceito de IOT (internet das coisas). Há integração da gestão e produção para atender as
demandas do cliente e do mercado.
E, portanto, este é o movimento no mercado gráfico atual, cada vez mais
tecnológico procurando as adaptações necessárias em seus modelos de negócios para
acompanhar os desafios que o segmento oferece.
2.2 Inovação Disruptiva
Christensen (2001) afirma que o termo Inovações Disruptivas é uma realidade
para a grande parte dos mercados de produtos e serviços e principalmente aqueles em que
a tecnologia está sendo incorporada como base produtiva nos negócios. Para o autor, a
Disrupção é um termo que vem sendo incansavelmente discutido na sociedade ao longo
dos anos e explica que a Inovação Disruptiva é um tipo de inovação, que logo no início,
oferta ao mercado um produto ou serviço de menor desempenho em comparação ao que
já existe. Entretanto após o estabelecimento do serviço ou produto no mercado, a inovação
tende a se propagar e alterar os modelos de negócios existentes e também alterar o
comportamento do consumidor.
Entretanto tal mudança no comportamento não é somente do consumidor, mas
também na forma como o segmento se comporta. Por exemplo, a mudança ocorrida no
mercado gráfico causada pela digitalização dos processos é a principal causa da disrupção
nos modelos de negócios existentes. Segundo pesquisadores, a informação atua sobre
ofertas competitivas e novas tecnologias estão disponíveis em todo o mundo. Assim, os
fluxos de trabalhos tornam-se baseados em TI e, então, permite cadeias de suprimentos
globais, por exemplo.
Ross (2016) adverte que para que se possa acompanhar essas mudanças, será
necessário que se definam estratégias de gestão, processos, produtos e pessoas de
sobrevivência nos negócios diante a mudança em curso das tecnologias analógica para
digital e trazem novas oportunidades de negócios do lado da oferta em consonância com
as mudanças no uso da mídia no lado da demanda. Oportunidades que permitam a
produção de novos serviços e produtos, como por exemplo: personalização,
customização, novos processos, como plataformas web-to-print, impressão 3D, entre
outros. Afirma que em geral mudanças disruptivas nas empresas são causadas por
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inovações e essas inovações permitem novos serviços e produtos. (CHRISTENSEN,
2010).
Da mesma forma, Macro (2014), no

artigo em que preconiza o futuro da

comunicação gráfica, menciona que a utilização das novas tecnologias associadas à vasta
gama de informações disponíveis no mercado e aplicada ao cotidiano do indivíduo
promove a facilidade do uso, e por consequência, consolida novos formatos de negócios.
Porém Christensen (2001) salienta que a inovação também pode ocorrer por meio de
melhorias aparentemente menores, nas quais tecnologias ou componentes existentes são
integrados para melhorar profundamente o desempenho de produtos ou serviços
existentes.
2.3 Novos Modelos de Negócios
Uma das principais provocações à Indústria Gráfica neste momento é descobrir a
capacidade de se remodelar e absorver as novas estratégias e habilidades, e adaptar seus
antigos modelos de negócios. Tal adaptação é necessária em resposta à mudança em curso
de tecnologias de produção analógica para a digital e novas mídias. Por conseguinte para
atender a demanda por meio de novos produtos na indústria gráfica.
Mas para tanto é preciso entender de modelo de negócios. É o que propõe
Osterwalder, (2014) em Business Model Generation Inovação em Modelos de Negócios.
Ele oferece uma nova definição metodológica de Modelos de Negócios os quais utilizamse da ferramenta Canvas para trabalhar a essência do negócio e não o planejamento.
Modelos de Negócios têm sido muito difundidos nos últimos anos como parte
fundamental para adaptação às novas mudanças. Este conceito foi criado devido ao
surgimento das empresas Pontocom que têm ganhado espaço nas áreas de gestão em
consequência do uso das novas tecnologias.
Para Porter (1986), o conceito de novos negócios sugere um tipo diferente de
competição agregado ao negócio atual. Portanto é necessário buscar a vantagem
competitiva sustentável, que apesar de idealizada pelas empresas, tem estado cada vez
mais difícil de ser conquistada. Obviamente considerando-se a velocidade da evolução de
alguns mercados, principalmente aqueles movidos pelas novas tecnologias.
Dessa forma, percebe-se a necessidade de novos modelos de negócios na indústria
gráfica a fim de possibilitar o atendimento às novas demandas do setor, garantia de
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desenvolvimento e expansão do segmento, bem como, agilidade e capacidade de lidar
com os processos de adaptação advindos do uso da produção analógica para a digital.
De acordo com os estudos sobre o assunto percebe-se que o mercado oferece
novas oportunidades de negócios do lado da oferta, em combinação com as mudanças no
uso da mídia, e do lado da demanda, clientes e consumidores propostos a mudança de
comportamentos. Tais mudanças ocorrem em detrimento do movimento de digitalização
dos processos de mídia que vem acontecendo desde 1990. Obviamente em consequência
do desenvolvimento da Internet que individualizou os meios de comunicação tradicionais
para mídias interativas, uso massivo da internet móvel e mais recentemente, as redes
sociais.
Ross (2016) confirma que os novos modelos de negócios na indústria gráfica
deverão obedecer às demandas já exigidas pelo mercado, como por exemplo: impressão
digital para personalização sob demanda de tamanhos e quantidades de acordo com as
necessidades do cliente, equalizar escala e qualidade, automatização dos processos de
impressão, e por fim agregar valor ao negócio do cliente partilhando de forma integrada
a base produtiva do lado da oferta e da demanda.
Consequentemente as estratégias para melhoria no formato dos modelos de
negócios atualmente no segmento gráfico podem ser desenvolvidas desde que seja
possível a compreensão por parte das indústrias e empresas sobre esse movimento
disruptivo. Predisposição para atender a novos modelos de negócios que incluam como
premissa o desenvolvimento de produtos atrelados a serviços, por exemplo,
desenvolvimentos de softwares que integram a base produtiva e gerencial. Tais modelos
de negócios serão imprescindíveis para a sustentabilidade do segmento a fim de
proporcionar agilidade, fluidez e baixo custo administrativos para as empresas.
E conforme Porter (1986), oferecer rapidez na tomada de decisão, e ao mesmo
tempo se proteger das diversas ameaças que os mercados disruptivos oferecem,
principalmente, em relação a produtos de substituição, por exemplo, mídia digital como
e-books, integração entre marca e editoras, entre outros.
2.4 A Educação na área de Comunicação Gráfica
Macro (2014) menciona que diante das transformações da Indústria Gráfica, os
currículos das instituições educacionais devem responder prontamente às necessidades
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do mercado. O autor informa que já existe um movimento de alteração dos currículos de
produção gráfica desde 2010, principalmente nas universidades americanas, em
atendimento às novas premissas requeridas pelo mercado e indústria de comunicação
gráfica.
Algumas universidades americanas e europeias já estão incluindo em suas bases
curriculares disciplinas que atendam a demanda por novas tecnologias, como por
exemplo, a integração da Internet das Coisas(IOT), Cross- mídia, Web Design e
Criatividade formando um novo escopo de cursos unindo também a publicidade ao
segmento gráfico.

Esse movimento nas universidades é em decorrência da ampla

utilização de canais de web interativo, a aplicação de mídia em telefones móveis, gráficos
3D, games e animação. Essa ação, segundo pesquisadores, é essencialmente uma reação
ao atendimento da demanda da nova geração (Geração Z), jovens nascidos no fim da
década de 1990 até 2010.
É certo que a tecnologia continuará a ser um elemento básico na vida desses
jovens, bem como em toda a sociedade à medida que avança em modos mais profundos
de criatividade, comunidade e colaboração. Entretanto o que mudará significativamente
nos próximos dez anos, será a área da educação. Os professores deverão deixar de ser
apenas professores didáticos para se tornarem mentores colaborativos que fornecerão
experiências para a aprendizagem mais pragmática e comprometida com a realidade do
mercado de trabalho (MACRO, 2012).
Desse modo, como visto no desenvolvimento e expansão no mercado de
embalagens e a título de exemplo, a tecnologia aplicada a área industrial poderá
facilmente compartilhar espaços em laboratório, integrar linhas de produção e
programação com as áreas de criatividade e de comunicação. União entre técnico, criativo
e gestão, beneficiando a interdisciplinaridade dos cursos. Atender às necessidades de
qualificação dos profissionais da área em consequência ás transformações ocorridas nos
últimos anos.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve como principal argumento ampliar as discussões sobre os desafios
que o segmento de comunicação gráfica no Brasil enfrenta diante da eliminação da
dependência exclusiva da tecnologia de impressão tradicional. A expansão a outros
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mercados, bem como a inclusão das novas tecnologias aos produtos e serviços existentes
ou não, em consequência do movimento disruptivo que ocorre na indústria gráfica nos
últimos anos. Para cumprimento deste objetivo, discutiu-se o uso das novas tecnologias
adicionadas aos novos modelos de negócios e estratégias a fim de fortalecer a
competitividade do setor diante das recentes transformações na esfera tecnológica de
produção analógica para a digital, a qual trouxe novas oportunidades de negócios tanto
do lado da oferta quanto da demanda. E como resultado, almeja-se que tais considerações
fortaleçam as discussões entre as empresas e indústrias do segmento para adequarem seus
modelos de negócios agregando valor à cadeia produtiva do cliente e aproveitarem as
oportunidades que o segmento oferece.
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ANEXO A – Revista Indústria 4.0 – Plataforma web-to-print
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