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O filme dirigido por Steven Spiel-
berg e baseado em fatos reais “Pren-
da-me se for capaz” conta a história 
de Frank Abgnale Jr., um rapaz de 17 
anos que foge de casa e se torna um 
dos maiores farsantes dos Estados 
Unidos.

Tal ato se dá quando seu pai, 
após perder o emprego, começa a 
trapacear.

Uma famosa passagem do filme é 
quando o pai do rapaz, para justificar 
seus trambiques, conta o seguinte: 
“Dois ratos caíram em um pote de 
nata, o primeiro rato desistiu e se afo-
gou, o segundo rato se esforçou tanto 
que transformou a nata em manteiga 
e saiu.”

Embora no filme essa passagem 
tenha servido para explicar um golpe, 

na vida podemos usar a nosso favor. 
Não devemos desistir fácil de um pro-
blema, o esforço com certeza te levará 
a uma saída. Tente, tente e tente de 
novo. Numa dessas tentativas, seu 
leite virará manteiga.

Como disse um dia o escritor bra-
sileiro Paulo Coelho: “Não desista. 
Geralmente é a última chave no cha-
veiro que abre a porta”.

Tente, tente e tente de novo
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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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Estamos perdendo espaço para 
as máquinas de impressão digital no 
mercado publicitário?

Sim, estamos!
É um fato incontestável. Os equi-

pamentos de impressão digital estão 
cada dia mais rápidos e custando 
menos. Hoje, é fácil encontrar for-
necedores de impressão digital para 
campanhas publicitárias e decoração.

Mas estamos acabados para esse 
setor?

Não, não estamos!
Ainda temos muito de serigrafia 

para oferecer. O que precisamos fa-
zer é olhar o mercado com cuidado e 
mirar no especial. As máquinas ainda 
precisam de ajuda da serigrafia para 
entregarem determinados tipos de 
trabalhos, por exemplo verniz de re-
serva, alguns detalhes que somente 

com serigrafia é possível fazer.
Por outro lado, a serigrafia têxtil 

continua firme, mesmo com a intro-
dução de equipamentos de impressão 
digital, portanto ainda teremos espa-
ço por muito tempo.

Oferecem impressão em tecidos 
sintéticos, alguns em algodão, mas 
não chegam à qualidade que se pre-
cisa em se tratando de moda, princi-
palmente em tecidos de algodão. Será 
que chegarão lá?

A serigrafia tem muitas utilida-
des. Além dos nichos de publicidade 
e moda, mais conhecidos no merca-
do, podemos citar a produção de ta-
petes, de informática, vidros, pisos, 
embalagens, decoração, móveis, entre 
outros.

Serigrafia é um mundo muito 
abrangente, a cada dia se desenvol-

vendo e aprimorando sua tecnologia. 
Sempre será bem-vindo tudo que pos-
sa facilitar o trabalho e oferecer quali-
dade. As máquinas vão um dia tomar 
conta da impressão. O desenvolvi-
mento é contínuo. Parte da serigrafia 
é manual e estressante, mas por ou-
tro lado é apaixonante e desafiadora.

Perdemos aqui, continuamos ali, 
reinventamos lá. Assim é a vida de 
quem continua amando a serigrafia, 
aceitando desafios, resolvendo pro-
blemas e entregando soluções, e a 
satisfação do cliente sendo o maior 
presente para o profissional.

Vamos em frente, a luta continua 
e os desafios estão aí. Que venha a 
tecnologia para nos ajudar a entregar 
qualidade e a satisfazer o nosso clien-
te! Não entregaremos facilmente o 
nosso trabalho e a nossa paixão

O mundo abrangente da serigrafia



https://genesistintas.com.br/
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A pandemia exigiu adaptações dos mais 
diversos negócios para o meio online. A tec-
nologia tem papel fundamental quando o 
assunto é segurança e isolamento. Mesmo 
quando o contágio não for mais tão amea-
çador e o vírus estiver vencido e controla-
do, o comportamento social e empresarial 
certamente se mudará definitivamente em 
algumas questões.

Podemos listar 4 tendências tecnológi-
cas relacionadas a consumo, educação e tra-
balho que certamente chegaram para ficar.

CONSUMO
Quando o assunto é e-commerce, as 

mudanças são as mais perceptíveis. O isola-
mento social restringe as atividades e mo-
bilidades das pessoas. Se antes você dava 
uma saidinha até uma loja, restaurante, 
lanchonete, farmácia e até supermercado, 
hoje você pensa duas vezes antes de fazê
-lo e a primeira tentativa é procurar esses 
e outros serviços adaptados à internet. Até 

para os serviços essenciais é nítida a mu-
dança de comportamento que indica que a 
preferência é fazer as compras através da 
internet.

Empreendedores dos mais diversos ra-
mos estão investindo em lojas online novas 
ou remodelando as já existentes. Grandes 
marketplaces, como a Amazon, estão in-
clusive contratando mais funcionários por 
causa desse cenário.

TRABALHO REMOT (HOME OFFICE)
Uma das primeiras decisões tomadas 

pelas autoridades do Brasil e do mundo 
para evitar o avanço acelerado da pandemia 
e promover a segurança de colaboradores 
foi a adoção, sempre que possível, do tra-
balho remoto.

O trabalho remoto é uma alternati-
va que veio pra ficar e crescer. Existem na 
web aplicativos e ferramentas que ajudam 
na comunicação e na realização de reuni-
ões, como Zoom, Microsoft Team e Google 

Duo. Em um cenário pós-crise, ainda assim 
ele será uma mão na roda. Com empresas 
e funcionários já adaptados, outras vanta-
gens serão possíveis, como a flexibilização 
de horários e a diminuição de custos.

AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
A automatização de processos é outra 

característica que também está relacionada 
ao trabalho remoto. É triste pensarmos que 
inúmeras pessoas perderam e vão perder 
seus empregos. Infelizmente, um dos males 
trazidos pelo novo coronavírus é a onda de 
demissões para que as empresas tentem so-
breviver à crise. Algumas delas recorreram à 
automação como solução para não se afun-
darem financeiramente. Quando tudo pas-
sar, é possível que algumas funções não pre-
cisem mais de pessoal contratado e sejam 
realizadas por ferramentas tecnológicas.

ENSINO A DISTÂNCIA (EAD)
Com o fechamento temporário de 

escolas, universidades e instituições de 
ensino em geral, as aulas estão sendo re-
alizadas em plataformas online. Recursos 
como YouTube e audiocasts também são 
adotados. Algumas escolas já funcionavam 
em modelos EAD, mas o sistema ainda é 
novidade para muitos. Vivemos um mo-
mento onde alunos e professores precisam 
se esforçar para se adaptarem.

A tendência de ensino a distância já 
vinha crescendo antes do vírus. Provavel-
mente, muitas instituições de ensino supe-
rior e cursos livres vão continuar com esse 
modelo após o isolamento, uma vez que 
provaram sua eficácia, seja na grade toda 
ou em algumas matérias.

Fica a dica!

NOBERTO KICUTI

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

Conheça 4 tendências tecnológicas e soluções para o futuro dos negócios

Coluna

https://www.hostnet.com.br/
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Modelos sob
consulta
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Web Design Lojas VirtuaisMarketing Digital

Conheça nossas soluções em

Marketing Digital

www.brunoeloi.com.br

e potencialize vendas.

Você já vendeu hoje?
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EFEITO FALSA CORROSÃO - BASE ÁGUA

Passo a Passo

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

Efeito para oferecer um efeito corrosão sem 
agredir o corante do tecido e sem deixar o mal 
cheiro que a corrosão normal causa.

Utilizar tela de 55 a 77 fios/cm e a tinta Sericryl 
Falsa Corrosão T.67531.

Utilizar uma fonte de calor como o flash cure 
para realizar uma pré-cura.

Se necessário, realizar um repique. Para realizar a cura total, estufar a 160°C por 3 
minutos ou prensar a 180°C por 12 segundos.

Um efeito super interessante, toque super ma-
cio e ótima qualidade.

1 2 3

4 5 6

http://www.metalprinter.com.br/


+55 11 3988-5022
alltak@alltak.com.br

Rua Tamotsu Iwasse, 1273
Vila Nova Bonsucesso

Guarulhos – SP
CEP: 07176-000

SAIBA MAIS EM

ESCOLHA

SISTEMA
FUSION

Os revestimentos adesivos Alltak®Decor possuem
dupla camada, protegendo a imagem e dando ainda

mais estabilidade e resistência ao material.

ALLTAKDECOR ALLTAK.COM.BR

OBRA LIMPA, RÁPIDA,
SEM TRANSTORNO,
SEM SUJEIRA, E COM
MUITA PERSONALIDADE

INSTALAÇÃO RÁPIDA TEXTURA REALISTA NÃO PROPAGA O FOGO RESISTENTE A PRODUTOS
QUÍMICOS

FÁCIL LIMPEZA

SISTEMA FUSION
(DUPLA CAMADA)

ANTIFUNGO RESISTENTE A
PEQUENOS IMPACTOS

SISTEMA ANTI-BOLHASDURABILIDADE
USO INTERNO

https://alltak.com.br/
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Quadros
Nesta nova sessão vamos falar do pre-

paro para se fazer serigrafia.
Primeiro item do nosso programa:
Quadros.
Existem no mercado vários tipos de 

quadros (caixilhos, moldura) fabricados de 
diversos tipos de materiais, desde papelão 
até os mais sofisticados, como aço inox, 
alumínio, titânios etc.

O que um quadro de serigrafia precisa 
como característica principal é de estabi-
lidade dimensional. Um bom quadro não 
pode se deformar com o tempo, pois na 
serigrafia eles sofrem lavagens constantes 
com produtos químicos, água, solventes 
e uma infinidade de fatores que alteram 
sobremaneira sua conformação; isso pode 
ocorrer durante o processo.

Serigrafia seriada 

Aguarde o próximo tópico em nossa edição do mês que vem!

Quadros de materiais nobres
Encontram-se no mercado quadros de 

aço inoxidável e liga de titânio, são usados 
principalmente para trabalhos especiais. 
Em contrapartida, possuem um custo ele-
vado, apesar de sua excelente qualidade. 
São utilizados para altas tiragens.

Quadro autotensionável
Fabricado em ferro ou alumínio, apre-

senta vantagens e desvantagens, a maior 
desvantagem é quanto ao esticamento, 
não tem uniformidade.

Tem boa estabilidade, mas também 
problemas de distorção e de limpeza, vis-
to que possui parafusos e pode permitir a 
entrada de tinta nas cavidades.

É mais caro que o quadro de alumínio 
soldado. Apresenta boa durabilidade se 
bem-cuidado.

Quadro de alumínio
Muito usado no momento, hoje de 

acordo com o trabalho a ser executado 
utilizam-se perfis especiais, essa é uma 
de suas vantagens; oferece recursos 
especiais.

Possui boa estabilidade, leve e funcio-
nal, seu custo-benefício é uma caracterís-
tica notável.

Os quadros de alumínio podem ser 
soldados, de cotovelos e parafusados, os 
mais comuns são os de cantos soldados.

É de fácil limpeza, tem boa durabi-
lidade, sendo susceptível a alguns pro-
dutos químicos, e suporta tensões de 
esticamento.

Quadro de ferro
Precisa ser bem tratado e pintado por 

conta da ferrugem ou oxidação.
Possui boa estabilidade dimensional, 

não empena com facilidade.
É de fácil limpeza, pois as tintas não 

penetram em sua superfície, tem proble-
mas com alguns produtos químicos.

É pesado, o que dificulta o manuseio.

Quadro de madeira
O mais usado, precisa ser bem mon-

tado, lixado e com encaixes perfeitos, ne-
cessita ser muito bem-cuidado para não 
torcer ou deformar.

Não oferece estabilidade dimensio-
nal, pois com as lavagens está sujeito a 
deformação durante a limpeza; por ser po-
roso, pode sofrer inchaço das fibras e não 
suporta um esticamento perfeito.

É de fácil manuseio por ser leve e de 
baixo custo, e possui durabilidade relati-
va se for pintado, envernizado ou selado.

Tipos de quadros

https://www.lojapolytex.com.br/


A FEIRA PARA OS MERCADOS DE 
SERIGRAFIA, SIGN E TÊXTIL  

Mais do que negócios,
somos experiências.
Mais do que uma feira,
somos uma  comunidade

feirafutureprint.com.br /FeiraFuturePrint

Filiada à: Local: Agência de viagem oficial: Transportadora oficial:Promoção e organização:

Acompanhe artigos
e novidades do
setor no canal
de conteúdo

digital.feirafutureprint.com.br

https://digital.feirafutureprint.com.br/
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Capa

Consiste na reprodução gráfica das in-
formações recebidas pelo computador atra-
vés de dados digitais. Não há a necessidade 
de uma chapa ou matriz para que a imagem 
seja transmitida para o papel, devido aos 
dados do computador serem transferidos 
diretamente para esse meio.

Para produzir imagens de grandes for-
matos na comunicação visual, o setor gráfico 
precisava fracionar as imagens e em seguida 
colar quadro a quadro, sistema conhecido 
como “lambe-lambe”, dificultando a perfei-
ção na arte-final, pois demandava excessiva 
habilidade do profissional na montagem 
correta. Não era permitido cometer erros, 
visto que uma falha ocasionava a perda de 
todo o serviço.

Era comum o instalador inverter a or-
dem dos quadros, causando prejuízo em 
toda a campanha publicitária.

Havia ainda o processo de colar uma 
campanha sobre a outra, acumulando gran-
de quantidade de papel, gerando sujeira e 
impossibilitando um serviço de qualidade.

Com o tempo, passou-se a utilizar lonas 
para esse outdoor, sendo impressos por se-
rigrafia, onde havia restrição de largura e de 
comprimento. No máximo chegava a 2,6 m 
de largura por 5,5 m de comprimento. Se a 
campanha exigisse algo maior, obrigava as 
emendas na lona. Havia também a dificul-
dade na produção, dependendo da quanti-
dade de cores, tamanho e resolução, tudo 

Por: Mara de Paula Giacomeli
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mas mesmo assim atendia uma grande fatia 
de mercado, como por exemplo as campa-
nhas de pequenas tiragens para outdoor.

A exigência do mercado publicitário 
forçou os fabricantes de impressoras de 
grandes formatos a aprimorarem seus equi-
pamentos, melhorando a qualidade das 
tintas, a resolução de cabeças de impressão 
e aumentando a produtividade, tudo isso 
visando sempre atender ao mercado publi-
citário, ofertar agilidade no processo e tor-
nar os equipamentos mais acessíveis. A cada 
dia aparecia uma nova empresa fabricando 
equipamentos, melhorando e oferecendo 
melhor resolução de imagem, velocidade na 
impressão e oferecendo tintas mais estáveis 
e menos agressivas ao meio ambiente.

Passo a passo, foram introduzindo 
tecnologias e aprimorando o conceito de 

A impressão digital é um dos setores de maior desenvolvimento tecnológico do mercado de imagens

impressão digital seja em substratos flexí-
veis ou rígidos. Hoje, o que temos no mer-
cado é uma diversidade de equipamentos 
com várias opções de custo e equipamentos 
industriais de alta capacidade em termos de 
qualidade e velocidade. Os substratos tam-
bém acompanharam esse desenvolvimento, 
os fabricantes adequaram seus equipamen-
tos aos substratos oferecidos no mercado e, 
com isso, agregaram mais tecnologia. Mu-
dou-se a visão de operadores de máquinas 
do setor de impressão e do que se pode ofe-
recer em termos de qualidade, a impressão 
de grandes formatos passou a ter resoluções 
fotográficas, tornando viável a produção de 
grandes campanhas em equipamentos de 

impressão digital.
Mesmo com a alta da impressão digi-

tal, não significa que a serigrafia está fora 
de uso. Muitas campanhas ainda precisam 
da serigrafia, mas a evolução se faz notar. 
O que até anos atrás era impossível já está 
chegando perto de se realizar.

Tintas especiais, velocidade de produção 
e produtos ecologicamente corretos se tor-
naram diferenciais no setor.

No começo, as impressões digitais eram 
realizadas com tinta à base de água, e as 
impressões eram usadas para indoor. Para 
outdoor, as impressões precisavam ser la-
minadas a fim de oferecer proteção da ima-
gem. Chegaram as tintas solventes, pesadas 

dependia da habilidade e competência das 
empresas e seus funcionários.

A cada ano crescia a introdução de equi-
pamentos mais rápidos e que forneciam 
melhores resoluções, mas foi por volta de 
meados dos anos 90 que chegou ao mercado 
de impressão as máquinas computadoriza-
das para impressão de imagens de grandes 
formatos.

“Naquela época, se acentuou a neces-
sidade de baixas tiragens customizadas e 
agilidade na entrega. Percebeu-se que os 
processos analógicos de impressão, como o 
off-set, eram caros e lentos para essas novas 
necessidades do mercado. A impressão digi-
tal começou a ter um aumento exponencial 
de demanda, porque eliminou a criação de 
matriz e simplificou a manutenção das im-
pressoras, se tornando uma solução para in-
dústrias gráficas agregarem novos volumes, 

ofertarem produtos customizados aos clien-
tes e estes evitarem desperdício referente 
a grandes tiragens. Para o cliente final, a 
impressão digital pode ser uma ferramenta 
geradora de vendas e receita e é parte in-
tegrante da estratégia de vendas. Soluções 
como dados variáveis, agilidade de produção 
e qualidade podem ser ferramentas fortes 
de engajamento de marca e vendas”, explica 
Ricardo Muniz, gerente de canais da HP.

No primeiro momento foi uma revo-
lução, porém os preços eram excessivos e 
poucas empresas estavam preparadas finan-
ceiramente para esses investimentos. Havia 
também os insumos utilizados no sistema 
de impressão digital com alto custo. Somado 
a isso, vinha a resolução que as impressoras 
de grandes formatos ofereciam; estava longe 
do resultado final que a serigrafia resultava, 
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e com secagem ao ar, que demoravam para secar e o cheiro 
de solvente era muito forte. Surgiram as tintas eco solven-
tes, com menos cheiro e secagem mais rápida. Em segui-
da, as tintas UV, até a chegada das tintas látex. Com isso, 
aumentou significativamente a utilização da impressão 
digital, pois passou-se a imprimir em uma gama maior de 
substratos, com versatilidade e eficiência.

A ousadia dos fabricantes não tem limites, hoje pode-
mos vislumbrar no mercado desde decoração de ambientes 
até moda, passando por campanhas publicitárias. Impri-
me-se desde uma capinha de celular até a porta de um es-
critório ou de casa. Os equipamentos oferecidos abrangem 
diversos mercados, cada um adaptado para a necessidade 
do setor, colocando a criatividade em funcionamento.

Com o crescimento desse novo segmento, os preços 
caíram, a tecnologia avançou, os clientes ficaram mais 
exigentes e as empresas fabricantes aumentaram suas so-
luções e tecnologia para atender esse mercado que cresce 
cobrando cada vez mais qualidade.

No ano passado, uma pesquisa realizada pela FM Fu-
ture, consultoria de desenvolvimento de negócios e comu-
nicação do Reino Unido, revelou, entre entrevistados de 
várias partes do mundo, uma confiança no crescimento do 
setor pelos próximos anos.

Para Ricardo Muniz, da HP, a internet é a ferramenta 
chave para conquistarem-se grandes volumes.

“Aos que iniciam neste ramo, sugiro um planejamen-
to, que deve envolver a determinação do seu público-alvo 
e demandas, para então determinar o equipamento corre-
to. Para atender qualquer cliente, a decisão sobre compra 
do equipamento deve analisar a tecnologia da impressora, 
que deve ser uma tecnologia sustentável, que agilize sua 
produção e que seja integrada à internet. Todo o portfólio 
de impressoras HP, principalmente a linha látex, engloba 
todas essas demandas”, finaliza.

Agradecimentos: HP.
https://www8.hp.com/br
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Você já parou para pensar que muitas 
vezes nos perguntamos por que o estu-
dante mais “inteligente” da classe não tem 
o mesmo sucesso no trabalho ou nas rela-
ções interpessoais? Ou pelo contrário, por 
que algumas pessoas são mais capazes do 
que outras para se relacionar ou enfrentar 
contratempos, superar obstáculos e ver as 
dificuldades da vida sob uma perspectiva 
diferente?

A nossa cultura social sempre valorizou 
o ideal de “a pessoa inteligente”. Na escola, 
o filho “inteligente” era aquele que domi-
nava a matemática. A referência dessa in-
teligência foi identificada como “quociente 
intelectual” (QI). Sendo assim, as pessoas 
que eram consideradas acima da média de-
veriam ser excelentes em tudo, qualquer di-
ficuldade encontrada era considerada como 
falta de determinação, preguiça, má vonta-
de etc. Uma pessoa assim acredita que vai 
conseguir tudo através da inteligência, mas 

se algo não sair como planejado vem um 
sentimento de fracasso intenso — que são 
os casos de alunos considerados brilhantes 
que não conseguem passar no vestibular 
de medicina e muitas vezes acabam em um 
quadro de depressão.

É um erro grave considerar que o QI 
será o único fator que poderá garantir o su-
cesso profissional e nas relações sociais. É 
aí que entra a importância da inteligência 
emocional, afinal as emoções impactam di-
retamente em todas as esferas da sua vida!

Então o que é mais importante: ser in-
teligente intelectualmente ou emocional-
mente? A resposta é simples: ambas as inte-
ligências são importantes, e possuímos, em 
maior ou menor grau, as duas.

Uma pessoa com uma inteligência emo-
cional bem desenvolvida é mais produtiva, 
sabe trabalhar melhor em equipe, desenvol-
ve relações interpessoais mais saudáveis, é 
mais otimista e soluciona problemas.

A inteligência emocional é essencial 
para uma vida plena. Afinal de contas, de 
que adianta ser uma pessoa muito inteli-
gente, mas não ser capaz de administrar 
bem as emoções?

Estudos recentes mostraram que nos-
so cérebro possui uma incrível capacidade 
chamada plasticidade. Isso significa que, 
mesmo que seja difícil, é possível mudá-lo 
e construir novas redes neurais! Por meio 
de práticas, todos podemos mudar nossas 
estruturas cerebrais e, nesse caso, nos tor-
narmos pessoas inteligentes, seja emocio-
nalmente ou intelectualmente.

A inteligência acadêmica não é sufi-
ciente para alcançar o sucesso profissional. 
O QI não faz parte do equilíbrio emocional 
e os melhores profissionais não são neces-
sariamente os “mais inteligentes”. Aqueles 
que conseguem e permanecem em qualquer 
ambiente social são aqueles que conhecem 
suas emoções e sabem como lidar com elas.

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/

Do que vale ter muito conhecimento intelectual
mas não conseguir controlar as emoções?

Coluna Há 30 anos, a maior
feira têxtil das Américas. 
Participe!
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Lançamentos
Adesivos Paulista lança vinil autoadesivo 
com 0,75 m de largura

A Adesivos Paulista fornece uma vasta 
gama de produtos para os mais variados 
tipos de aplicações: recorte eletrônico, 
decoração de vitrine, envelopamento de 
veículos, impressão digital, personaliza-
ção de ambientes, revestimentos de mó-
veis e placas de sinalização.
Em constante crescimento e visando di-
versificar ainda mais sua linha de produ-
tos, renova seus equipamentos sempre 
treinando e capacitando sua equipe, a fim 
de obter como resultado produtos de al-
tíssima qualidade.
Com o propósito de diminuir a perda de 
material, a Adesivos Paulista lança o vinil 
autoadesivo em bobinas com 0,75 m de 

largura, ideal para adesivar refrigerado-
res, oferecendo duas linhas:

*Jateado - nas cores: preto, branco, ver-
de-musgo e prata.
*Escovado - nas cores: aço, prata ouro-ve-
lho e ouro-rico.

Visite o site:

www.adesivospaulista.com.br/
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Edna Paula: ednal@fcem.com.br - 11 99446.3523

Destaque sua empresa no evento
que vai movimentar a indústria

de comunicação visual do Norte e Nordeste!

14 a 16
de setembro

13h às 21h - Fortaleza/CE
Centro de Eventos

do Ceará 
Pavilhão Oeste

Promoção:Apoio:

Evento
simultâneo:
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paralelos:
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CHAPAS DE PS • VINIL AUTO ADESIVO

QUALIDADE E PREÇOS INSUPERÁVEIS

QUALQUER QUANTIDADE

11 00172 8185 - RICARDO

http://www.daspat.com.br


SÃO PAULO - SP VILA VELHA - ES

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

Sacos e sacolas plásticasSacos e sacolas plásticas

Tel.: (11) 3229.6866
         (11) 98801-8537   vendas@marfelsacolas.com.br

www.marfelsacolas.com.br
Rua Paula Sousa, 446 - 01027-001 - São Paulo-SP

• Alta e baixa densidade
• Todas tratadas para impressão
• Várias opções de cores e modelos

SOLICITE O NOSSO MOSTRUÁRIO

®

         (11)

Onde Comprar
SÃO PAULO - SP CAMPINAS - SP

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

CAMPINAS - SP

PIRASSUNUNGA - SP

Rua Uruguaiana, 265 - Bosque - Campinas/SP

Silk Screen

(19) 3255-8031
(19) 9.8264-8004
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Agenda

O Tempo!

Para entender como fazer seu ne-
gócio prosperar, é preciso primeiro 
aprender a valorizar nosso princi-
pal ativo: o tempo.

Se tempo é dinheiro e ao mesmo 
tempo ele é escasso, como posso 
faturar mais com o mesmo tempo?

Do ponto de vista das ciências 
econômicas, a escassez é um ponto 
fundamental, afinal se observam 
desejos humanos infinitos em um 
mundo de recursos limitados, e o 
tempo é o recurso mais escasso que 
temos.

Mas primeiro vamos falar sobre 
ativos!

O que são ativos?

O ativo de uma empresa corres-
ponde aos bens e direitos que ela 
possui e que podem ser convertidos 
em dinheiro, portanto reparem, es-
tamos falando em dinheiro, que é 
um bem abundante.

Se você tem um negócio, precisa 
conhecer quanto vale cada minuto 
desse negócio e deve ter criativida-
de para aumentar seus ganhos com 
o mesmo tempo.

Aumentar o tempo é impossível, 
mas aumentar nossos ativos com 
o mesmo tempo é perfeitamente 
possível.

Como o dinheiro é abundante 
mas o tempo não é, se simplesmen-
te trocamos nosso tempo por um 
pagamento sobre uma tarefa espe-
cífica, estamos trocando um ativo 

valioso e escasso por uma quanti-
dade de dinheiro que na maioria 
das vezes é pequena.

 Em resumo, quantas horas da 
nossa preciosa existência investi-
mos só na busca por dinheiro?

Posso garantir sem medo de er-
rar que são muitas e, sendo assim, 
estamos vendendo nosso tempo 
barato, muito barato!

Multiplicando Ativos

Já sabemos que os ativos são 
nossas receitas e que precisamos 
melhorar o valor que recebemos 
sobre nossos produtos ou serviços, 
pois esse valor nunca poderá ser 
menor do que nossas despesas.

Mas como aumentar nossos ati-
vos se não temos mais tempo?

Está aí o “x” da questão!
Só tem uma maneira, e não é reza 

e nem milagres!
Para a sobrevivência dos nossos 

negócios, todos nós devemos am-
pliar o alcance.

Ampliar o alcance quer dizer 
falar para muito mais pessoas ao 
mesmo tempo.

Sem Fronteiras

A tecnologia nos permite pensar 
grande, pensar no nosso negócio 
sem limitações geográficas, e exis-
tem ações facilmente adaptáveis 
para oferecer para muito mais pes-

soas tudo aquilo que podemos ven-
der.

Enquanto um negócio com mo-
delo físico e de atendimento apenas 
regional tem muito mais dificulda-
des de ampliar sua carteira de clien-
tes, a internet não tem fronteiras. 
Seu cliente pode estar em qualquer 
lugar do país ou até do mundo e a 
qualquer hora.

Transformar seu negócio num 
modelo de negócio online permite 
aumentar o alcance da marca — 
além disso, um modelo de negócio 
online não dorme, ou seja, você 
pode dormir enquanto seus clien-
tes compram.

 
Conclusão

Qualquer negócio pode ser trans-
formado para um modelo online 
que seja escalável, e o crescimento 
vai acontecer de acordo com carac-
terísticas próprias.

Não existe o topo sem a escalada, 
vamos começar?

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

Curso On-line
Cromias: A Fotografia na Serigrafia Têxtil 

Informações:
www.silktv.com.br

Data 23/06/21 a 26/06/21 (nova data)
Evento: Feira – Fespa Digital Printing

Local: Expo Center Norte- Pavilhão Azul
 Informações: www.fespabrasil.com.br

Data 13/04/21 a 16/04/21
Evento: Feira – Febratex

Local: Blumenau/SC
 Informações: www.febratex.com.br

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

Local: Expo Center Norte
 Informações:

www.feirafutureprint.com.br

Data 14/09/21 a 16/09/21
Evento: Feira – Signs Norte-Nordeste 

Local: Centro de Eventos do Ceará
 Informações:

www.maquintex.fcem.com.br
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Visite a principal feira
de impressão digital do país

23 a 26
de junho de 2021

Expo Center  Nor te -  São Paulo

Inscreva-se gratuitamente
agora mesmo!

www.fespabrasil.com.br

Cadastre-se e concorra a
uma Alexa Echo Show 5

de junho de 
Expo Center  Nor te -  São Paulo

Cadastre-se e concorra a
Alexa Echo Show 5
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