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Todo mundo tem um hábito.
Roer unha, deixar a porta do quarto 

aberta ao dormir, sair de casa sempre com 
o pé direito, beber água antes de dormir, 
cortar o cabelo na lua cheia, entre outros 
tantos.

De acordo com um estudo feito pelo 
psicólogo Jeremy Dean, autor do livro 
“Making Habits, Breaking Habits”, leva em 

torno de 66 dias para que uma nova ação 
vire um hábito. Número este que pode 
variar a cada ação. Beber um copo d’água 
depois do café demorou 20 dias para virar 
um hábito, enquanto exercitar-se levou 84.

Você vai ter de passar com seu carro 
várias vezes por um buraco até se tornar 
um hábito e você frear o veículo antes do 
obstáculo.

Neste ano, eu desejo que você seja feliz 
muitas vezes até isto se tornar um hábito e 
você ser feliz para sempre.

Como disse um dia o grande filósofo 
grego Aristóteles:

“Somos aquilo que fazemos 
repetidamente.”

Torne um hábito ser feliz.
FELIZ 2021!

Torne um hábito ser feliz. FELIZ 2021!
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Mara de Paula Giacomeli é Jornalista e Editora do Jornal O Serigráfico

O jornal O Serigráfico não se responsabiliza pelo conteúdo dos anúncios. Os artigos assinados são da responsabilidade de seus autores. 
A reprodução parcial ou total é permitida mediante autorização por escrito dos editores.

Fique por dentro das novidades do mercado
Só quem está no ramo há mais 20 anos é capaz de oferecer 

informações técnicas que farão seu negócio crescer ainda mais!
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NEGÓCIOS ON-LINE – Derrubando mitos

MERCADO – APLIKE completa mais um ano de sucesso!
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Voltamos ao tema serigrafia.
A indústria continua na busca de uma 

forma para superar e aposentar definitiva-
mente a serigrafia.

Estudo, esforço, vai ano, vem ano e as 
tentativas se sucedem.

Inventam uma máquina para imprimir 
diretamente sobre o tecido e a serigrafia se 
reinventa e continua.

Criam uma resina para aplicar sobre 
tecido de algodão e desta forma poder su-
blimar, a serigrafia se ajusta e dá o toque 
especial.

Vetam o uso de determinadas tintas, a 
serigrafia se ajusta e traz algo novo.

Assim vamos caminhando e produzin-
do a cada dia mais e mais qualidade nas ofi-
cinas de serigrafia.

O serígráfo é teimoso, engenhoso, com 
a ajuda das empresas de tinta vai tocando 
em frente sem medo de ser feliz, sabe que 
por mais que tentem vai continuar a produ-
zir, vai continuar a puxar rodo. Tecnologias 
vão aparecer e a serigrafia vai se adaptar 
com toda a certeza na comunicação visual, 
na serigrafia têxtil ou em ambas.

A matéria-prima para desenvolvimen-
to de tinta está a cada dia melhor, e isso 
torna mais versátil a serigrafia.

Novas cores e padrões, novas técnicas 

e desenvolvimento, tudo ajuda a compor 
um quadro de racionalidade e crescimen-
to do setor de serigrafia. As inovações que 
aconteceram ajudaram e muito a estam-
paria por serigrafia, a tinta UV é um bom 
exemplo disso, a velocidade de produção 
triplicou, a qualidade não deixa a desejar, 
facilitou e houve ganho em todos os sen-
tidos, isso na serigrafia para comunicação 
visual. Para não deixar barato, lembra-se 
do uso do plastisol na serigrafia têxtil? Foi 
um período muito rico em desenvolvimen-
to, mas como a moda muda, as restrições 
chegam e as imposições também, e lá se foi 
o uso do plastisol para o brejo, apesar que 
no atual momento temos algumas linhas 
de produtos têxteis que continuam a utili-
zar e muito bem esse polímero. Entre idas 
e vindas na serigrafia têxtil, o gel continua 
firme.

As empresas de tintas ajudam, ofere-
cendo novas opções de utilização, vão para 
o mercado e treinam seus clientes no ma-
nejo dos produtos, com isso a qualidade 
dos nossos profissionais melhorou muito, 
vão ter que continuar assim, pois tem mui-
ta gente entrando no mercado, que em um 
dado momento se achava na curva descen-
dente, essa é a serigrafia de hoje, pulsan-
te, ativa vibrante, alguns parando, outros 

começando e a serigrafia viva, mais que 
nunca.

Profissionais com a barba branca e 
outros imberbes (sem barba), aprendendo 
e ensinando a arte da serigrafia, todos os 
dias aparece um novo desafio, novos subs-
tratos, a indústria têxtil desenvolve novos 
fios, chegam ao mercado novas resinas, no-
vos pigmentos e cabe ao serígrafo aprender 
a trabalhar com o novo, se adaptar ao que 
a indústria oferece, sobreviver ao novo e 
mostrar que ainda temos fôlego para ino-
var e continuar a desenvolver essa arte mi-
lenar e até então insubstituível.

Continuemos, meus amigos, buscando 
aprimorar a serigrafia, não que não deva-
mos olhar à nossa volta e aprender com 
toda a tecnologia que está aí, os novos equi-
pamentos de impressão direta, os projetos 
de sublimação que crescem a cada dia, a in-
trodução de novos conceitos no mercado, 
o desenvolvimento de novos fios sintéticos 
que facilitam a impressão digital, os novos 
substratos para comunicação visual e no-
vas impressoras. Precisamos estar atentos 
a tudo isso, faz parte do aprendizado olhar 
em volta, saber o que está acontecendo no 
mundo, aprender e, se possível, trazer es-
sas novidades para a serigrafia: a VELHA 
SENHORA está ávida por novidades!

Falando de serigrafia



https://genesistintas.com.br/


Escaneie o código QR e 
conheça nossas soluções

www.thync.it/business     
011 97434 3251      

 TODAS AS INFORMAÇÕES 

 DOS EQUIPAMENTOS 
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Marketing Digital
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Efeito Devorê (Base água + Plastisol)

Passo a Passo

Genesis Tintas https://genesistintas.com.br/

Utilizar telas de monofila-
mento de 44 a 63 fios com 
rodo de dureza média e canto 
levemente arredondado.

Imprimir o contorno do dese-
nho com tinta Plastisol para 
Jeans sem relevo.

Fazer a pré-secagem do tecido 
dando 1 repique.

Imprimir o Sericryl Devorê 
Ref. T.5096 com a parte inter-
na do desenho com 4 a 6 pas-
sadas para boa penetração da 
tinta nas fibras do tecido. Se 
necessário, repicar.

Deixar secar ao ar até ficar 
livre de toque.

Prensar a 190°C por 20 
segundos com pressão de 100 
libras, utilizar o Papel Soft ou 
Envernizado para proteger a 
impressão do Plastisol. Ou es-
tufar a 170°C por 5 minutos.

A impressão com Sericryl 
Devorê Ref. T.5096 ficará 
preta, carbonizando as fibras 
do tecido de algodão.

Lavar o tecido com água 
morna ou fria, ou realizar 
lavagem a seco para remoção 
do algodão carbonizado. Tecido misto é fundamental nesta técnica. Aconselha-

mos testes prévios antes de alta produção. 

Obs: Este processo deve ser realizado apenas 
com tecidos mistos.

1 2 3 4 5

7 8 96

http://www.metalprinter.com.br/
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Você quer ganhar tempo obtendo informações
precisas de maneira rápida e fácil?

Pensando nisso, desenvolvemos 
uma plataforma simples e fácil de 
usar. Todas as suas máquinas e equi-
pamentos possuirão identidade úni-
ca com todas as informações grava-
das e com fácil acesso.

A Solução
Disponibilizar informações de 

maneira rápida e precisa no momen-
to de sua necessidade. Apenas utili-
zando o seu próprio celular.

Como funciona?
Basta colocar a etiqueta Thync.

it com um QR Code na sua máquina 
ou no seu equipamento. Você terá 
todos os seus contatos disponíveis e 
poderá carregar todo o conteúdo que 
achar necessário, seja ele fotos, víde-

os ou documentos.
Seu cliente, funcionário, colabo-

rador ou você mesmo terá acesso às 
informações com o próprio celular. 
Em caso de uma chamada através de 
um código QR, um push e-mail lhe in-
forma automaticamente sobre o pro-
duto escaneado.

Quem usa as etiquetas Thync.it?
Fabricantes de máquinas e equi-

pamentos, prestadores de serviços, 
hotéis, produtores rurais e agências 
de propaganda e marketing.

Quais são as vantagens?
- Seu negócio: Maior exposição de 

seu produto e empresa;
Facilita e profissionaliza o acesso 

com sua central de atendimento ou 
suporte interno;

Reduz o tempo na comunicação 
com seu cliente;

Reduz a quantidade de ligações 
disponibilizando manuais, fotos, por-
tfólio, etc.;

Reduz a quantidade de visitas ao 

seu cliente e contribui para a prote-
ção ambiental.

- Seu cliente: Identifica-se com 
seu produto;

Compartilha informações com 
SAC online (upload de fotos e docu-
mentos na plataforma – não utilizan-
do aplicativos do colaborador);

Aumenta a motivação de comprar 
outros produtos de sua empresa.

- Seu funcionário / colaborador: 
Realiza a pesquisa ou inclusão de 
dados digitalmente com o celular ou 
tablet;

Agiliza a transferência de dados;
Compartilha os dados obtidos no 

campo com suporte no escritório.

Onde ficam gravados os dados?
Os dados ficam armazenados pro-

fissionalmente no datacenter locali-
zado na Suíça e segue todas as regu-
lamentações legais.

Todos os dados permanecem no 
poder do cliente. Empresas terceiri-
zadas não têm acesso aos seus dados.

Cada código disponibiliza seu 

próprio espaço de armazenamento 
de dados.

Como acessar?
Com qualquer dispositivo conec-

tado pela internet, como celular, ta-
blet ou desktop. Não precisa de APP, 
software ou hardware adicional: fun-
ciona 100% no próprio navegador.

Como adquirir?
A Thync.it oferece os códigos QR 

na forma de download (para imprimir 
no próprio escritório ou fábrica) ou 
com etiquetas pré-fabricadas. Com-
pre pelo nosso webshop ou entre em 
contato com nosso representante:

WhatsApp
11 97434 3251 ou escaneie o código 

Tecnologia

https://www.lojapolytex.com.br/
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Guia Agabê para identificação e solução de problemas
na preparação de matrizes serigráficas

* Exposição e revelação

Problema Causa Solução

A CAMADA DE
EMULSÃO
APRESENTA FUROS 
E ESTÁ SOLTANDO 
DURANTE A 
REVELAÇÃO
(DELAMINANDO)- 
PARTE 01

Desengraxamento 
incorreto.

• Desengraxar o tecido com HB 
10 ou Decaprep e enxaguar com-
pletamente. Para tecidos muito 
contaminados,
desengraxar com a Pasta alcalina 
HB 54 ou Decaclean HR.
• Para agilizar a secagem do te-
cido, usar um aspirador de água. 
Não utilizar ar comprimido.

Sub-exposição.
(tempo insufici-
ente).

• Determinar o tempo de ex-
posição ideal para o total endu-
recimento da camada.
• Usar a Escala Agabê para con-
trole de exposição, definição e 
resolução.
• Controlar o tempo de vida útil 
da lâmpada e uma eventual que-
da de voltagem.

Diazo armazenado 
por tempo exces-
sivo ou exposto 
à temperaturas 
elevadas.

• Observar a validade e 
condições de transporte e arma-
zenagem do sensibilizador.

A emulsão diazo-
ica sensibilizada 
ou aplicada no 
tecido foi arma-
zenada por tempo 
excessivo

• Observar a vida útil das 
emulsões diazóicas: não sensi-
bilizadas: 24 meses; depois de 
sensibilizadas: 3 meses
(a 22ºC); aplicada na matriz: 
fotografar e revelar em até 2 
semanas.
• É aconselhável anotar no pote a 
data da sensibilização.

www.agabe.comhttps://aprendendoserigrafiacomomanzatto.
blogspot.com/

Olá, pessoal!!! Eu sei que já falamos 
bastante sobre tintas para serigrafia, 
porém nunca é demais falar neste tema. 
Eu gostaria de falar um pouco sobre os 
cuidados na escolha das tintas, e tam-
bém eu recebi um informativo sobre 
novidades na área de tintas serigráficas.

Existem tintas para quase todo tipo 
de material. Nesse sentido, é importan-
te sempre realizarmos testes prévios de 
ancoragem dessas tintas nos materiais 
que iremos imprimir.

Uma escolha errada pode acarretar 
prejuízos, sem dizer que a sua ima-
gem perante o consumidor poderá ser 
afetada.

Os testes devem ser executados se-
guindo as orientações dos fabricantes. 
Existem tintas que curam ao ar, outras 
que necessitam  de um catalisador, ou-
tras secam por temperatura ou irradia-
ção UV.

Existe também o problema do subs-
trato, pois alguns materiais necessitam 
receber um tratamento superficial para 
que a tinta ancore com qualidade.

Esses tratamentos podem ser por 
flambagem, na qual através do aque-
cimento por fogo controlado se abrem 
na peça microporos que fazem a tinta 
ancorar. Em outros casos, se faz neces-
sário um promotor de aderência ou ain-
da um tratamento corona, que é como 
se a peça recebesse uma carga elétrica, 
fazendo com que se abram poros para 
aderência da tinta, como por exemplo 

nas sacolas plásticas de polietileno.
Por esse motivo, os testes prévios 

são fundamentais. Escolha a tinta cor-
reta para cada tipo de material e nun-
ca se esqueça de consultar os boletins 
técnicos.

Outro tema que eu quero abordar 
é uma novidade de uma tinta à base de 
solventes que, segundo o seu fabrican-
te, tem baixo odor e adere nos mate-
riais, onde a tinta vinílica comum tam-
bém atua.

Estou falando da linha Eco Vinil da 
4700 da Saturno.

De acordo com o fabricante, trata-se 
de uma tinta que adere em ABS, PET, 
policarbonato, PS e acrílico com seca-
gem ao ar. 

Pelo boletim técnico, a tinta se diz 
não inflamável, não agressiva ao meio 
ambiente e de baixo odor.

No meu ponto de vista, é uma evo-
lução importante para a segurança e o 
meio ambiente. Eu acredito que vale a 
pena testar.

Sigo sempre à disposição, e sempre 
que eu tiver novidades do mercado se-
rigráfico estarei compartilhando com 
vocês.

Mandem as suas sugestões e 
críticas.

Um abraço a todos!!!

ANDRÉ MANZATTO

APRENDENDO SERIGRAFIA COM O MANZATTO

Coluna

Tintas: cuidados e novidades



https://www.agis.com.br/%23/home
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liners. Para as indústrias fornecedoras de 
plásticos era mais vantajoso investir em 
fabricação de lonas que em frontais para 
adesivos, mas a persistência dos nossos 
empresários foi grandiosa, e em pouco 
tempo revertemos a balança. No início de 
2000 já havia no Brasil mais de 10 empre-
sas fabricando vinil adesivo, marcas nacio-
nais, diminuindo a influência estrangeira 
e valorizando a indústria nacional.

Tudo se acomoda no mercado, tudo 
se modifica depois da euforia, algumas 
empresas não aguentaram a concorrên-
cia, outras se perderam dentro do mer-
cado com negócios pouco vantajosos, 
assim, aconteceu a depuração natural, 
de modo que poucas empresas nacionais 

Capa

O visual é a principal característica 
numa comunicação, e seguir as tendências 
do mercado é essencial a todo empreende-
dor, assim como investir em novas tecno-
logias e se atualizar.

No início dos anos noventa, a inovação 
era utilizar o vinil adesivo na comunicação 
visual.

A indústria nacional vislumbrou nes-
se mercado um grande potencial e dessa 
forma começou a fabricação em escala in-
dustrial do vinil branco e transparente no 
Brasil.

Em meados dos anos noventa, foram 
introduzidos no mercado os vinis colori-
dos, transformando as fachadas das lojas, 
os banners e a comunicação de sinalização, 
estabelecendo assim uma revolução no 
segmento, antes com produção por silks-
creen ou à mão com nossos especialistas: 
os letristas.

O comércio em geral optou então pela 
produção de adesivo, devido ao menor 
custo e rapidez na produção, facilitando a 
decoração das fachadas das lojas. A chega-
da do vinil colorido e do plotter de recorte 
proporcionou um salto extraordinário no 
mercado, um marco na comunicação visu-
al. Em seguida, vieram as impressoras di-
gitais; o vinil branco estourou no mercado, 
aumentando a produção e o consumo dos 
adesivos para impressão digital.

No final dos anos noventa, com a evo-
lução do vinil, a introdução dos plotters de 
recorte ajudou muito o desenvolvimento 
do mercado e abertura para novas aplica-
ções; primeiro, vinil para serigrafia, bran-
co e transparente, depois os coloridos para 
banners e decoração de fachadas de lojas, 
posteriormente surgindo as vitrines com 
temas sazonais e a comunicação interna 
nos shoppings.

Nesse tempo, o mercado internacional 
oferecia e disponibilizava mais de 10 mar-
cas de vinil adesivo, a indústria nacional 
estava despontando, corria atrás de qua-
lidade, oferecia o que o mercado pedia, 
mas, para os nossos empresários, a quali-
dade dos importados era superior. Porém 
a nossa indústria não parava de buscar so-
luções, seja nos frontais como nas colas e 

Por: Mara de Paula Giacomeli

continuaram investindo firme no mercado 
de vinil adesivo.

Hoje contamos com aproximadamen-
te 5 marcas nacionais e 5 estrangeiras, não 
colocando nessa conta o que vem da Chi-
na, Coreia e Índia, pois esse mercado não 
tem controle de entrada, não tendo como 
monitorizar quais as marcas, quantas 
são e o volume de negócios gerados para 
a China através dessa importação; a con-
corrência por preço ficou muito acirrada, e 
competir com países do Oriente se tornou 
rebarbativo.

O mercado publicitário prospera, 
o consumo aumenta, as opções variam 
e as empresas oferecem cada vez mais 
soluções.

Alltak Tuning

Alltak Tuning

Danilo Melo

Tendo como exemplo os acontecimen-
tos do mercado internacional, chegou a 
vez de aplicarem o vinil na decoração de 
carros, uma evolução no mercado de co-
municação. Adesivar carros de frota se 
tornou a principal atividade escolhida 
pelos empresários. Onde estava um carro 
da empresa, lá estava a sua marca e a sua 
identificação.

Surgiu então o adesivo preto fosco 
para carros particulares. Os jovens que-
riam inovar, mostrar ousadia, adesivar o 
carro com preto fosco era a pretensão do 
momento.

Indústrias de adesivos passaram a ofe-
recer adesivos para proteção da pintura do 
carro. Transparentes e também opção com 
as cores oficiais das montadoras, assim o 

Fabio Germano

Imprimax

Imprimax

Renovar sem trocar, mudar sem se desfazer, atualizar sem grandes investimentos

proprietário protege a pintura do carro 
sem necessitar trocar a documentação.

A indústria nacional investiu nessa 
proposta e mostrou que também era ca-
paz de colocar no mercado um produto 
similar e com as características dos im-
portados, porém, com a intolerância do 
mercado, quase relegaram a um segundo 
plano o produto nacional, mas os em-
presários brasileiros retomaram o mer-
cado, melhorando a cada dia o produto 

nacional, oferecendo qualidade e preço 
competitivo. Hoje a gana de produtos ofe-
recidos ao mercado é interminável; cores 
e texturas, as mais variadas. Os profissio-
nais, cada dia mais exigentes, querem cur-
sos, workshops e informações de todos os 
tipos, os fabricantes nacionais oferecem 
respostas imediatas ao mercado dentro 
das suas exigências e necessidades. Em 
paralelo, desenvolveu-se a indústria dos 
acessórios, espátulas, sopradores, remove-
dores de cola e promotores de aderência, 
tudo para facilitar a vida do profissional 
adesivador.

Ampliaram-se as opções de utilização 
de vinil adesivo, chegando a ser utilizado 
também no artesanato.

Atualmente, uma das indústrias que 
inovou nesse segmento foi a decoração. 
Com a tendência do uso de móveis e ele-
trodomésticos com características anti-
gas, e com a indústria oferecendo apenas 
a linha branca, adesivar geladeiras, fogão 
e outros com vinis coloridos se tornou um 
novo nicho. Adesivar móveis e paredes 
também chegou como uma opção, car-
regando menos sujeira e mais rapidez na 
execução.

Renovar sem trocar, mudar sem se 
desfazer, atualizar sem grandes investi-
mentos: esse foi o mote que levou estilis-
tas e decoradores a investir em seus proje-
tos o uso do vinil autoadesivo.

Essas profusões de opções não pa-
ram, as indústrias estão procurando 
sempre mais, consumidores estão a 

cada dia procurando opções, inovações e 
aplicações.

A indústria do vinil autoadesivo vai 
continuar a crescer, esse mercado é infini-
to. Enquanto houver designers com ideias 
arrojadas, o vinil adesivo estará em alta.

O consumo do vinil autoadesivo está 
em alta, as opções de utilização também, 
e as indústrias se esforçam para atender 
de forma coerente as necessidades do 
mercado.

Hoje podemos ver adesivos em todos 
os veículos de transportes, aviões, bar-
cos carros, trens, motos e caminhões, a 

versatilidade e a imaginação dos nossos 
profissionais dão ao adesivo utilizações 
inovadas.

O empresário nacional ganha pela 
persistência e força de vontade, a cada dia 
melhorando a performance dos seus pro-
dutos, oferecendo soluções e inovações.

Ainda temos muito o que explorar, 
mas uma coisa é certa, o adesivo chegou 
para ficar, os artistas da mídia, a imagi-
nação dos profissionais, a flexibilidade do 
adesivo e a adequação a diversos tipos de 
aplicação faz do vinil adesivo um produto 
incomparável no mercado mundial.
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O ano de 2020 ficou para a história. 
Para muitos, a linearidade e as metas ti-
veram que ser revistas, outros consegui-
ram cumprir objetivos mesmo com o iso-
lamento. A inteligência emocional ficou 
em evidência e foi fundamental para ge-
rirmos nossas emoções. Quando estamos 
atentos às nossas emoções, temos mais 
consciência sobre cada um de nós.

Reflexão
Não se cobre por metas que não pu-

deram ser cumpridas em 2020. Reveja 
alguns planos e analise se ainda fazem 
sentido. Em seguida, eleja suas priorida-
des e coloque os meses em que deverão 
ser cumpridas. Não queira fazer tudo de 
uma vez.

Áreas de evolução
Liste os setores da sua vida e analise 

seu desempenho em cada um deles: área 

profissional, familiar, lazer, financeiro, 
relacionamento íntimo, emocional, espi-
ritual, físico, intelectual e social. Escreva 
como você pode melhorar cada um desses 
setores e o que será preciso para alcançar 
determinado objetivo.

Seja resiliente
Ainda estamos vivendo tempos de 

incertezas que podem desencadear frus-
trações. Por isso, crie um plano B para 
que você tenha caminhos alternativos. 
Lembre-se que tudo pode se alterar em 
questão de pouquíssimo tempo. Por isso, 
é necessário ser resiliente para entender 
esse processo que estamos vivendo. Pla-
nos não são engessados!

Nunca se esqueça que a vida é feita de 
altos e baixos: por vezes você se sente bas-
tante feliz e outras vezes não quer sair da 
cama. A inteligência emocional não nega 

isso, por isso o ideal é procurar algo que te 
motive a não perder o ritmo. Nos dias em 
que não pode parar, procure atividades 
que acompanhem esse ritmo mais desace-
lerado. Nos dias em que é difícil ver o lado 
bom da vida, defina compromissos que te 
ajudem a permanecer ativa e motivada.

É preciso entender que as emoções 
e sentimento fazem parte da natureza 
humana, e que é normal, por vezes, sen-
tirmo-nos tristes, com raiva, felizes ou 
desmotivados. Pergunte-se sobre o que te 
faz bem e, dessa maneira, organizar a sua 
vida respeitando seus limites e investindo 
no seu crescimento pessoal.

Como você está se preparando para as 
metas de 2021? Conte comigo para man-
ter o foco e planejar seu ano de forma mais 
assertiva levando em conta o desenvolvi-
mento da sua inteligência emocional.

Iara Luz

Iara Luz é Master Coaching pela Sociedade Brasilei-
ra de Coaching e fundadora da Direction Coaching. 
Atua há mais de 20 anos na área de liderança de 
equipes e trabalha como coach de vendas aplicando 
técnicas de Coaching e PNL com lideranças e equipes 
comerciais. Acompanhe Iara nas redes sociais:
Facebook https://www.facebook.com/iaraluzcoaching/ 
Instagram https://www.instagram.com/direction_coaching/
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/iara-luz/

Lidere seu emocional em 2021
Coluna
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Lançamentos
Tampoart lança máquina indicada para objetos 

grandes e grandes áreas de impressão

Treinamento operacional incluso

Tecprinter Evolution 200 x 200 S

https://www.tampoart.com.br/

Especificações Técnicas

Ciclo/h: até 2000 peças

Sistema Tinteiro: Aberto

Clichê (mm): 200 x 200

Área de Impressão: até 170 x 170mm

A Agis Distribuição foi credencia-
da pela HP como distribuidora espe-
cialista dos modelos de entrada de 54 
polegadas (1,37m) da linha HP Látex 
L115 e seus respectivos suprimentos e 
acessórios. 

 A linha de impressoras Látex L115 
é composta por dois modelos a solução 
de impressão e recorte L115P&C e a 
impressora HP Látex 115, que é uma 
novidade recente no portfólio da HP. 
Esta linha de produtos permite o aces-
so fácil às impressões de grande forma-
to para ambientes internos e externos. 
O modelo oferece também solução de 
impressão e recorte, sendo indicado 
para o mercado de comunicação visu-
al. A solução conta ainda com todos os 
recursos e benefícios da tecnologia HP 
Látex, como facilidade de uso e versati-
lidade de materiais e aplicações.

 A Agis Distribuição trabalhará com 
revendas selecionadas, treinadas técni-
ca e comercialmente pela HP.  

 Além disso, com objetivo de estrei-
tar o relacionamento com os canais, a 
Agis criou o Programa BIG Printers 
Large Format, que auxiliará os canais 
na geração de demanda, suporte nas 
negociações e aplicações, e opções de 
financiamento, além de ofertar benefí-
cios exclusivos. 

 Para mais informações sobre essa 
solução ou para tornar-se um parceiro 
de negócios no Programa da Agis Dis-
tribuição, entre em contato:

 
João Batistel
Gerente de Desenvolvimento de 
Negócios
(19) 9235-9108
joao.batistel@agis.com.br

https://www.tampoart.com.br/
http://sicoltex.com.br/
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Provavelmente, você já ouviu o termo 
“transformação digital”, né? Para falar-
mos sobre isso, vamos recapitular. Ainda 
em 2018, o Instituto de Desenvolvimento 
e Gestão (IDG) publicou um estudo mos-
trando que 89% das organizações planeja-
vam adotar um modelo estratégico focado 
no digital em um futuro próximo. Na épo-
ca, 44% dos entrevistados já caminhavam 
nesse sentido e começavam a adotar recur-
sos online, mesmo de forma restrita.

O que ninguém podia imaginar é que 
no meio desse rumo natural haveria uma 
pandemia impondo o distanciamento so-
cial e fomentando um mundo mais digital 
com urgência e sem retorno. As tendências 
para empresas se destacarem digitalmen-
te apontadas para 2020 já fazem parte do 
novo normal. Dentre elas podemos citar:

A valorização da experiência do 
cliente – Quesito que superou a impor-
tância de “preço e prazo”. Aponta ser ne-
cessário analisar o comportamento de 

clientes internos e externos, pois são eles 
que ditam o rumo dos negócios. Os anseios 
e opiniões da demanda nunca foram tão 
importantes;

Transformar dados em conheci-
mentos – Praticamente uma continuação 
da tendência anterior. Analisar a experiên-
cia do cliente e colher dados é uma ação ca-
paz de apontar as melhores direções para 
os negócios. Mas não basta colher os da-
dos, é preciso saber usá-los, pois isso per-
mite que empresas construam vivências 
melhores para os clientes, agilizem opera-
ções e inovem em um piscar de olhos;

Inteligência artificial – Poderia pa-
recer coisa de ficção científica, mas hoje 
é mais factual do que nunca. O “machine 
learning” ou “aprendizado das máquinas” 
vem sendo amplamente aplicado em com-
putadores e robôs a fim de que desempe-
nhem atividades antes restritas aos seres 
humanos. É a mesma história mencionada 
acima. Pega-se um dado e transforma-o 

em conhecimento, até mesmo uma nova 
informação ao juntar um dado com outro. 
O que isso muda? Tudo! O mundo fica tec-
nologicamente mais rápido e mais confiá-
vel, aderindo a um processo praticamente 
cartesiano, alcançando altos níveis de ex-
celência e precisão em produtos e serviços;

Flutuando na nuvem – O termo 
“qualquer coisa como um serviço” (... aaS 
– do inglês “as a Service”) continua ga-
nhando espaço e se consolida na atualida-
de. Primeiro foram SaaS (Software como 
Serviço), PaaS (Plataforma como Serviço) 
e IaaS (Infraestrutura como Serviço). É li-
teralmente a evolução da “NUVEM”. Ago-
ra, basicamente tudo pode estar disponível 
por lá (ou por aqui) — e isso inclui uma 
infinidade de serviços de infraestrutura 
CLOUD (nas nuvens).

Dedicação contínua nos processos de 
inovação é fundamental para quem migra 
a empresa para a nuvem. Hoje, boa par-
te do público já tem a vida digital como 

prioridade no dia a dia, seja para trabalho, 
compras, banco ou até mesmo lazer. Dessa 
forma, acompanhando a evolução tecno-
lógica, você garante uma boa experiência 
online para o cliente e visitantes do seu 
website, incluindo agilidade e segurança.

CONCLUSÃO:
Hoje não basta estar na Internet, é 

preciso estar da forma correta.
Ficar fora do mundo online ou estar na 

web de forma precária certamente custará 
o fechamento de muitas empresas. Inova-
ção tecnológica se tornou mecanismo de 
sobrevivência para as organizações, se-
jam pequenas ou grandes, o tamanho não 
importa.

NOBERTO KICUTI

NOBERTO KICUTI
Diretor Técnico da Procesys MKTi
nkicuti@procesys.com.br
(11) 2251-6990
(11) 96631-6776

Investir na transformação digital
Coluna
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Agenda

99% Naufragam!

Não basta estar na internet, você precisa ser encontra-
do. Existe uma enxurrada de propaganda que nos leva a 
acreditar que encontrar novos clientes nos meios online é 
uma tarefa fácil, mas não é.

O “faça você mesmo” proposto pela maioria que oferece 
serviços de marketing digital é um marketing dos sonhos 
— tecnologia dá trabalho, requer muitas horas de estudo 
e testar estratégias que podem ou não ser validadas.

A curiosidade matou o gato
“A curiosidade matou o gato” é um ditado popular usa-

do para alertar uma pessoa de que um mal pode ocorrer se 
ela for muito curiosa.

É uma brincadeira para alertar que assim como procura-
mos um dentista para dor de dente ou um médico quando 
estamos doentes, trabalhar a imagem do seu negócio não 
é um divertimento que pode ser entregue nas mãos do so-
brinho curioso.

Um profissional de comunicação experiente pode apon-
tar soluções mais assertivas e de baixo custo. E o melhor, 
gerando riscos calculados que não comprometerão a ima-
gem do seu negócio nem tampouco sua saúde financeira.

Não existe jeitinho
Não há atalhos e jeitinhos que compensem o estrago de 

não contar com a expertise de um especialista.
A economia mais eficiente que uma empresa pode fazer 

para si mesma é ter profissionais de comunicação expe-
rientes ou empresas de comunicação parceiras, que pode-
rão apontar soluções mais assertivas e de baixo custo.

E o melhor, sem gerar riscos à reputação. Mas, infeliz-
mente, muitas descobrem da pior maneira e com a própria 
má experiência que com comunicação não se brinca.

Uma mensagem mal-estruturada ou campanhas de 
marketing não estudadas podem chegar ao consumidor 
e gerar um prejuízo incalculável, e às vezes irrecuperável, 
para a marca.

Comunicação pede planejamento, investimento contí-
nuo e bons profissionais na execução. Não há milagre.

 Qual é o seu diferencial?
Pensar em diferenciais do nosso negócio logo nos reme-

te a qualidade, bom atendimento, ambiente agradável…
Mas será que esses atributos são realmente diferen-

ciais?
Será que os itens que costumamos classificar como di-

ferenciais não são o mínimo que se espera das nossas em-
presas?

É uma questão delicada, mas se não for bem definida, 
vai influenciar todo o processo e posicionamento. Empre-
sas com diferenciais bem definidos tendem a crescer mais 
e serem mais lembradas!

Mas onde então se pode encontrar esse diferencial que 
tanto queremos nos nossos negócios?

Diferenciais competitivos são aqueles que vão destacar 
a empresa frente à concorrência e ser aquela característica 
que os clientes logo lembram quando pensam no negócio.

Para definir o diferencial é preciso conhecer bem o seu 
público ou o público que se deseja atingir, bem como o 
problema que se deseja resolver.

Também, conhecer bem a própria empresa para esco-
lher um ponto que ela consiga ser melhor do que outras.

Fiquem à vontade para tirar dúvidas deixando sua men-
sagem. Obrigado e sucesso!

Negócios On-Line

Bruno Eloi

Bruno Eloi, especialista em negócios digitais.
www.brunoeloi.com.br.
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Curso On-line
Estamparia de Sucesso 3.0

Informações:
www.silktv.com.br

Data 21/07/21 a 24/07/21
Evento: FuturePrint

Local: Expo Center Norte -São Paulo-SP
Informações: www.feirafutureprint.com.br

Curso On-line
Cromias: A Fotografia na Serigrafia Têxtil

Informações:
www.silktv.com.br

Data 24/03/21 a 27/03/21
Evento: Feira – Digital Printing

Local: Expo Center Norte- Pavilhão Azul/ São Paulo-SP
Informações: www.fespabrasil.com.br

mailto:fabiabento0605%40gmail.com?subject=


Visite a principal feira de 
impressão digital do país

24 a 27
de março de 2021

Quarta a sexta-feira, das 13h às 20h
Sábado das 10h às 17h

Expo Center Norte | São Paulo

Inscreva-se gratuitamente 
agora mesmo!

www.fespabrasil.com.br
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