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No decorrer da vida, estamos sem-
pre em busca de uma direção. Um ca-
minho que almejamos percorrer e que 
por diversas vezes é interrompido por 
algum imprevisto.

“Mês que vem vou te visitar”, “Se-
gunda-feira começo o regime”, “Pró-
ximo semestre me inscrevo num ves-
tibular”, “Amanhã vou levantar mais 
cedo para não chegar atrasada ao tra-
balho”.

E por aí seguem as promessas do 
caminho a ser seguido. Promessas 
sempre interrompidas.

“Estou numa correria, não conse-
gui ir te visitar”, “Sábado que vem tem 

uma festa, vai haver comida boa, vou 
esperar mais uma semana para come-
çar o regime”, “Vou ficar sem dinheiro 
se assumir uma mensalidade de facul-
dade”, “Levantei mais cedo, mas cho-
veu e o trânsito piorou”.

Sempre haverá uma desculpa. 
Sempre haverá algo a ser colocado 
como prioridade. O caminho parecerá 
sempre estar um passo mais à frente.

Façamos então como o poeta do 
Reino Unido, Philip Sidney, que um 
dia escreveu:

“Ou eu encontro um caminho ou 
eu o faço.”

Se o caminho que você idealizou 

está difícil encontrar, trace um novo 
caminho.

Só depende de você.
Falando em caminho percorrido, 

na Espanha existe o Caminho de San-
tiago de Compostela, a mais impor-
tante e tradicional rota de peregrina-
ção da Europa, onde os peregrinadores 
vão em busca de autoconhecimento ou 
apenas como opção turística.

Se conhecer também pode ser uma 
forma para definir metas e conseguir 
focar em um determinado objetivo.

Se conheça e faça seu caminho!

Feliz Natal e Feliz  2022!

Você já encontrou seu caminho?

Editorial

Serigrafia e Comunicação Visual
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Mara de Paula Giacomeli é Jornalista e Editora do Jornal O Serigráfico

Cada vez mais a conversa gira em 
torno de que a serigrafia está acabando.

Passamos por duas feiras recente-
mente, vimos equipamentos de altíssi-
ma tecnologia sendo apresentados ao 
público, muitas inovações e, mais uma 
vez, ouvimos as palavras A SERIGRA-
FIA VAI ACABAR.

Nada disso! Podem parar com isso de 
matar a VELHA SENHORA, ela não vai 
acabar e ponto!

Toda tecnologia é bem-vinda, o apri-
moramento dos equipamentos digitais é 
fantástico, mas isso não lhes dá o direito 
de querer acabar com essa arte milenar: 
a VELHA SENHORA se adapta facilmen-
te aos novos tempos.

Fabricar equipamentos de última 
geração traz essa sensação de que a se-
rigrafia está morrendo, mas tenham 
em mente: o custo desses equipamen-
tos será alto, de modo que dificilmente 
todas as oficinas de serigrafia possui-
rão algo semelhante. Ainda vai demo-
rar muito tempo para os custos desses 
equipamentos se tornarem viáveis para 
o pequeno empresário, é preciso ter gra-

na para investir, e mais, é necessário ter 
clientes parceiros que não vão te trocar 
por centavos.

Essa é a máxima da serigrafia, in-
felizmente nossos profissionais não 
procuraram valorizar o trabalho, a arte, 
se vendem por tostões, não fazem cus-
to como se deve, nem sabem se estão 
ganhando ou perdendo dinheiro nos 
respectivos trabalhos, pois sempre pro-
curam apostar em fazer mais barato que 
o concorrente. Caem na lábia dos clien-
tes leiloeiros, que ficam apertando ao 
máximo os profissionais por um preço 
menor. Como esses profissionais pode-
rão ter em suas oficinas equipamentos 
de última geração? Outro detalhe im-
portante: nem todos os equipamentos 
de última geração trabalham com teci-
dos de algodão, temos um país tropical 
e continental, com grande variação de 
temperatura em sua extensão; temos 
diversos mercados, do popular ao mais 
sofisticado, e isso faz da serigrafia um 
desafio muito grande para os desenvol-
vedores de equipamentos no sentido de 
torná-los viáveis para todo o país, quiçá 

para o mundo. Muitos lugares não têm 
perspectiva de absorver esse tipo de 
máquinas.

Então, que os criadores da tecno-
logia sosseguem o espírito e parem de 
decretar a morte da VELHA SENHORA, 
ainda temos muito o que fazer com essa 
arte milenar. Por mais tecnologia que 
venham a introduzir nos equipamentos, 
ainda terá muito espaço para a serigra-
fia. A moda evolui, mas precisa da seri-
grafia para dar brilho e cor às criações 
dos magos da tesoura.

A moda vai continuar a depender 
do rodo, da tela e do homem que puxa 
o rodo.

Avante, guerreiros! Tenham respeito 
pela profissão, valorizem esse trabalho 
que é digno de aplausos pelas possi-
bilidades que ele oferece aos olhos do 
mundo, somos artistas em evolução, que 
transformam ideias em realidade, que 
fazem arte todos os dias, que deixam 
o mundo mais colorido e cheio de vida, 
que colocam as cores na natureza, nos 
tecidos, nos quadros e nas artes. Somos 
a mão de Deus colorindo o mundo!

Serigrafando



https://genesistintas.com.br/


M E T A L
PRINTER

ADVANCE METAL PRINTER 
RUA XINGUTANEA, 374 - JARDIM FERNANDES

SÃO PAULO - SP  CEP:03577-000
FONES:(11) 2742-6674 / 2741-0355 / 2746-0853 

WWW.METALPRINTER.COM.BR  (11) 94056-9316

THERMO ROLLER

GRAVADORA FUNIL
C/ ESTUFA

ESTICADOR DE MESA
P/ TELAS

IMPRESSORA MANUAL
CARROSSEL

ESTUFA DE ESTEIRA

THERMO COMPACT LAVADOR DE MATRIZESPRENSA TÉRMICA
40X50

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


https://fremplast.com.br/
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Base Plastisol- Efeito Bordado

Passo a Passo

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

O desenho é feito com o escaneamento de um bordado 
e um excelente software de separação de cores. Todas 
as matrizes usadas são de 43 fios/cm com um leve 
relevo na emulsão.

Para conseguir o efeito mais real possível, aplicamos 
a área total do efeito bordado com a tinta Plastisol  
Stamp  Puff, com 2 repiques.

1 2

Após pré-curar aplicar as cores dos desenhos.

Neste caso começamos usando a tinta Plastisol Gel 
Branco para obter brilho no efeito bordado.

3

4

Depois aplicamos a tinta Plastisol Gel Pele.Lembrar 
sempre de pré-curar depois de cada aplicação.

Em seguida foi aplicada a tinta Plastisol Gel Vermelho 
Vivo seguida da pré-cura.

Aplicamos a tinta Plastisol Gel Preto e depois a pré-
cura com flash-sure.

Por último foi aplicado o Plastisol  Stamp Puff Branco 
com 1 repique, para realçar ainda mais o efeito borda-
do com relevo puff na peça.

Lembre-se sempre de estufar depois que a peça estiver 
pronta a 170ºC por 2 minutos. Sua estampa com efeito 
bordado está pronta.

5 6

7 8 9



https://www.saturno.com.br/tintas/
https://adesivospaulista.wixsite.com/dallas


https://embalatrento.com.br/


9Edição 296

Com a expansão da serigrafia têxtil e a intensificação pela busca de efeitos diferenciados, o 
mercado passou a exigir cada vez mais um profundo investimento tecnológico em equipamen-
tos que suprissem e aprimorassem tal revolução. E foi com esse objetivo que nasceu, em Goi-
ânia, uma empresa com enorme potencial competitivo: a Tucano Equipamentos Serigráficos.

Confira abaixo um dos lançamentos da empresa.
Carrossel Full Print
Características:
* 12 paletes 1m x 0,70 m de alumínio laminado
* regulagem de registro
* parada precisa
* acionamento de giro automático e semi automático com pedal
* estrutura super resistente
* composição compacta

http://tucanoequipamentos.com.br/

Lançamento
Carrossel Full Print – Tucano

http://tucanoequipamentos.com.br/
https://www.kxsafeloja.com.br/
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Capa

As feiras de indústria têxtil e comunicação visual 
Maquintex e Signs Norte-Nordeste promoveram, em 
novembro, no Centro de Eventos do Ceará, em Forta-
leza, o reencontro da moda no Nordeste.

Ocupando todos os salões do Pavilhão Oeste do 
Centro de Eventos, totalizando 13.500 m², grandes 
expositores do Brasil marcaram presença, entre eles: 
Welttec, Grupo NS, Sun Special, Silmaq, Mimaki, An-
drade Máquinas e Barudan. Já na Signs, os destaques 
são: Alltak, Sign Tech by Xixiro, BR Group, Colorsign, 
Multivisi e Sublime Nordeste.

Com expositores próprios, totalizando mais de 80 
estandes, a feira somou mais de 30 horas de eventos 
paralelos, como o Seminário de Tecnologia Gráfica, 
do Sindigráfica CE; a competição de envelopamento 
automotivo, a Cambea etapa Nordeste, da Altak; a 
Jornada do Especialista em Comunicação Visual, da 

Revista Grandes Formatos; a Exposição TEIAS, Ate-
liê de Economia Criativa e Artesanal Cearense, da 
UniAteneu; além das Conferências Maquintex e Signs 
Norte-Nordeste.

A oitava edição da Maquintex e a sétima edição da 
Signs finalizaram com saldo positivo em vendas e em 
público. Com um total de 7.765 acessos em três dias 
de evento e mais de 250 marcas expostas, a feira mo-
vimentou R$ 300 milhões na economia cearense. Os 
números mais significativos vieram das negociações 
com novos expositores para a próxima edição, confir-
mada para 2023.

A alta procura por máquinas voltadas para im-
pressão visual e maquinários têxteis totalizou 77 
equipamentos de grande porte vendidos.

Danilo Ribeiro, gerente de marketing da Mimaki, 
avaliou que o Ceará é estratégico para a empresa:

“O mercado do Nordeste é muito importante e a 
feira veio somar com as nossas estratégias para a re-
gião. Tivemos visitação qualificada e vendemos 4 das 
6 máquinas que trouxemos para a feira.”

A Ampla, que se destacou com dois lançamentos 
de impressoras de sublimação na feira, também ava-
liou o evento positivamente:

“A feira superou nossa expectativa e mostrou que 
o mercado está voltando a investir. Os clientes estão 
cautelosos, face à escassez do crédito bancário, mas 
nós, da AMPLA, estamos buscando, junto com nos-
sos clientes, formas inovadoras de viabilizar o crédi-
to”, comenta Sidnei Marques, diretor de operações da 
empresa.

No terceiro dia de feira, a palestrante Bárbara Fa-
rias, que faz parte da Santana Textiles, uma das maio-
res empresas têxteis das Américas, realizou rodas de 

Por: Mara de Paula Giacomeli

Com saldo positivo em vendas, Feiras Maquintex 
+ Signs confirmam realização em 2023
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conversas sobre o jeans (esse tecido secular) e retra-
tou as tendências de moda feminina, além de ensinar 
técnicas de compras no ponto de venda (PDV). 

Abordou também sobre como investir em tempos 
de crise, um assunto tão importante nos dias atuais.

A Alltak, que realizou neste evento pela primeira 
vez uma etapa seletiva do CAMBEA, registrou suces-
so em todos os dias do evento.

“Atingimos nosso objetivo para a feira. Viemos 
com a missão de trazer público ao nosso espaço, mes-
mo sem ter um stand institucional, e conseguimos 
chamar a atenção, recebemos visitantes até de Belém 
do Pará”, destaca Marcelo Souss, diretor da Alko.

A equipe vencedora foi a Stamer Envelopamento, 
que foi premiada com cotas de adesivo, ferramentas 
e uma motocicleta zero quilômetro. Além de garantir 
vaga na etapa paulista, cujo vencedor será automati-
camente classificado para o mundial que acontecerá 
na Alemanha.

Em comemoração ao sucesso do evento, o dire-
tor-presidente e o gestor de comunicação da Febratex 
Group, Hélvio Pompeo e Hélvio Pompeo Jr., reuniram 
a equipe em um coquetel descontraído e reforçaram a 
importância de todos estarem saudáveis comparti-
lhando da retomada dos eventos no Ceará.

A feira superou as expectativas, impactando a 
economia cearense, e o diretor-presidente da Febra-
tex Group, Hélvio Pompeo, anunciou que as Feiras 
Maquintex + Signs Norte-Nordeste foram renovadas 
para 2023.

Em anúncio oficial, a Febratex Group — empresa 
brasileira de promoção de feiras e eventos para a in-
dústria têxtil e de confecção — confirmou a nona e 
oitava edição, respectivamente, das feiras para 2023, 
entre os dias 25 e 27 de abril, no Centro de Eventos 
do Ceará.

 “Já estamos animados e confirmados para mais 
uma edição dessa mega feira que traz muita inovação 

e oportunidades de negociação para o Ceará. A próxi-
ma edição continuará sendo feita no Centro de Even-
tos do Ceará”, finaliza o diretor.

Em obediência aos protocolos de segurança deter-
minados pela Secretaria Executiva de Vigilância e Re-
gulação em Saúde do Ceará, foi exigido, para retirada 
de credencial e acesso ao evento, o comprovante de 
vacinação completa (2 doses ou dose única), há pelo 
menos 15 dias do ingresso no evento, através de com-
provante físico, plataforma Conecte-SUS e E-Saúde. 
Os visitantes que tinham se vacinado com apenas a 
primeira dose ou não se vacinaram tiveram que apre-
sentar o laudo laboratorial de resultado negativo de 
teste (RTPCR), realizado no máximo em até 24 horas 
antes do horário de ingresso no evento.

 
https://maquintex.com.br/

Agradecimentos: www.capuchino.com.br



Há 30 anos,
a maior feira têxtil 
das Américas. Visite!

Nesta edição, o credenciamento será exclusivamente online, através do site www.febratex.com.br.
Não será permitida a entrada de menores de 14 anos, mesmo que acompanhados dos pais e/ou responsáveis.
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Webdesign,
SEO  & Tráfego

A nova fronteira do marketing
digital é a performance

www.vezzi.com.br

 9 9116101244

BUILDING SOLUTIONS WITH

fale com a gente

 MINI MCA
2 CORES

PTP-400 Dupla
40 x 50

Prensa térmica 
Para etiquetas 
Em bobina

PTP - 900: 85 x 110 cm
PTP-1450: 100 x 145 cm

PTP - 15PTP-660: 96 x 66 cm 
AUTOMÁTICA
PTA-4000: 40 x 50 cm 
52 x 72 cm

SR-4

AUTOMÁTICAS E SEMI-AUTOMÁTICAS
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CARROSSEL
MCA

 MINI MCA
1 COR 

MTCF 250 MTCF 500 MTC 1.800

CALANDRAS

MANUAIS

POLIMERIZADEIRA
 /SECADORA

MT-70MTVR-20MULT-MIX

MISTURADORES  DE TINTA

MESA ELÉTRICA 
DUPLA

PTM-80
80 x 65

P/ JEANS
PTI-5  Dupla Jeans

PTM-40
40 x 50

PTM-42 Dupla
31 x 42

PRODUTOS 100%
 NACIONAIS

Fone: 47 3323-5844
 www.mogk.com.br

mogk@mogk.com.br
Rua 2 de Setembro, 2.877 - 89052-505 - Blumenau - SC

Modelos sob
consulta

Elétrica e a Gás 

CARROSSÉIS AUTOMÁTICOS PRENSAS E CALANDRAS
P/ SUBLIMAÇÃO E TRANSFER

EQUIPAMENTOS P/ SERIGRAFIA

http://www.mogk.com.br
http://www.mogk.com.br/


Lá se vai o ano de 2021.

Muitos amigos e empresas não suportaram todos os percalços desse ano.

Mas estamos firmes, como bons brasileiros que somos, não desistimos nunca.

Que venha 2022, estamos prontos para virar o jogo, não entramos em campo 
para perder nem empatar, só jogamos para ganhar, essa é a maior virtude do 
nosso povo, não desistir.

Trabalhamos com amor, determinação e muita esperança no coração, sabemos 
das dificuldades, mas esperamos sempre a redenção e não baixamos a cabeça 
para os desafios da vida.

Somos um povo guerreiro, empresários de fibra, se vergam com o vento mas 
retornam cada dia mais fortes e determinados.

Parabéns aos que suportaram os desafios desse ano que termina, as feridas 
são grandes, mas a vitória está garantida.

Boas festas e que o ano de 2022 nos traga muitas alegrias e bons negócios.
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É no agreste de Pernambuco que 
está situado o maior mercado de con-
fecções têxteis do Nordeste. A região 
tem um aglomerado de iniciativas co-
merciais e produtivas no ramo de con-
fecções, com foco em malhas e roupas 
casuais.

Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe 
e Toritama são as principais regiões 
localizadas no polo. As peças confeccio-
nadas nesses municípios são comercia-
lizadas em todo o Brasil e no exterior.

Quer conhecer mais a respeito do 
mercado de confecções do Agreste Per-
nambuco? Então, continue a leitura!

Características do mercado de con-
fecções do agreste pernambucano

Como já falamos, essa região 
tem o mercado de confecções bem 
desenvolvido. A seguir, veja como 
isso influencia a economia local!

Grande polo industrial

Os números do setor têxtil do 
agreste de Pernambuco são bem 
expressivos — mais de 800 mi-
lhões de peças de vestuário são 
elaboradas todos os anos, tanto 
para o mercado de confecções 
brasileiro quanto para o campo 
internacional.

A produção é tão ampla que o 
local já se tornou referência na re-
gião Nordeste. O polo pernambu-
cano produz 44 vezes mais produ-
tos do que o estado do Rio Grande 
do Norte, que já foi um dos gran-
des destaques do setor.

É importante destacar ainda 
que o Ceará também está adotan-
do medidas para o crescimento e 
desenvolvimento do setor, com 
o objetivo de se tornar o terceiro 
maior produtor nacional.

Tudo isso foi possível por causa de 
um programa conhecido como Pró-Ser-
tão, que firmou uma parceria entre os 
governos federal e estadual e grandes 
organizações. Assim, empresas foram 
motivadas a contratar os serviços de 
pequenas organizações da região.

Então, não foram somente as em-
presas maiores que colheram as van-
tagens do desenvolvimento, mas tam-
bém os pequenos e médios empreen-
dedores. Calcula-se que mais de 18 mil 
instituições têxteis estejam presentes 
nas cidades de Santa Cruz do Capibari-
be, Toritama, Caruaru e Surubim.

Faturamento crescente

No final de 2017, o polo obteve um 
faturamento de R$ 3,5 bilhões. Além do 
mais, provavelmente existiu um cresci-
mento significativo da economia, já que 
o setor local proporcionou emprego 
para mais de 120 mil pessoas.

Nesse contexto, o polo movimenta 
bilhões na região, pois a maior parte 
dos colaboradores gasta seu salário com 
o próprio vestuário, moradia e alimen-
tação. Isso é uma verdadeira revolução 
financeira na região semiárida do país.

Por esse motivo, o fluxo de migração 
acaba se invertendo — se antigamente 
os nordestinos iam para a Região Su-

deste à procura de boas oportunidades 
de emprego, hoje em dia elas se encon-
tram no agreste de Pernambuco.

Na década de 90, quando o polo 
estava se firmando no mercado, hou-
ve um crescimento impressionante da 
população. A população de Santa Cruz 
de Capibaribe aumentou mais de 50%, 
enquanto Toritama teve um acréscimo 
de aproximadamente 46% no número 
de moradores. Em Caruaru, o aumento 
populacional foi de 19%

PIB estadual

Mesmo que a região apresente difi-

culdades em infraestrutura e escassez 
de água, foi um dos locais que mais se 
desenvolveu em Pernambuco entre os 
anos de 2004 e 2014, com uma taxa 
média de desenvolvimento de 5,2% ao 
ano. Na mesma época, o estado teve 
aumento médio anual de 4,1% do seu 
Produto Interno Bruto (PIB) e a Região 
Metropolitana do Recife (RMR) um au-
mento de 3,9%.

O agreste foi o lugar que mais au-
mentou a participação no PIB estadual. 
Em 2004, a região representava cerca 
de 10% do PIB de Pernambuco, com 
uma produção anual de R$ 14 bilhões. 
Após 10 anos, o local passou a respon-
der por mais de 15% da economia per-

nambucana, com uma produção de R$ 
24, 3 bilhão.

A produção de bens e serviços do 
agreste aumentou mais de 60% em ape-
nas uma década. Ainda no ano de 2014, 
Caruaru passou a representar 4% do 
PIB do Estado, mesmo com a estiagem 
prolongada, que entrou para a história 
como a maior seca dos últimos anos.

O progresso da economia do agreste 
não foi simples. Porém, as pessoas tive-
ram persistência, aproveitaram cada 
chance e perceberam que existia um 
mercado que precisava consumir. Mui-
tos dos empreendimentos da região 
iniciaram em 1990 e foram se desen-

volvendo junto à população das cidades 
próximas. O carro-chefe da economia 
do agreste é o setor têxtil. A região é 
uma das maiores áreas têxteis do Brasil.

Características do polo têxtil do 
agreste de Pernambuco

O agreste de Pernambuco é uma re-
gião com muitos diferenciais. Conheça 
uma pouco mais sobre os aspectos des-
sa importante localidade!

Investimento em qualidade

Além do aumento significativo de 
negócios na região, esse polo têxtil 
se destaca por realizar investimentos 
constantes na qualidade de suas mer-

cadorias. Mais de 30 organizações 
do local farão aportes na obtenção 
do selo da Associação Brasileira do 
Varejo Têxtil (ABVTEX), umas das 
mais respeitadas e consolidadas 
no país. Com esse investimento, 
o ramo de tecido no agreste de 
Pernambuco vai crescer de forma 
satisfatória e conquistar mercado.

Consciência social

Os negócios da região inves-
tem muito no desenvolvimento 
social e sustentável. A Secretária 
de Direitos Humanos de Pernam-
buco, juntamente com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem, criou 
uma indústria têxtil na parte in-
terna de um presídio de Santa 
Cruz do Capibaribe.

Nesse local, os presidiários tra-
balham 40 horas semanais. Eles 
produzem mais de 4 mil peças de 
roupas femininas, as quais são co-
mercializadas nas lojas regionais 
do polo. A iniciativa melhora a 

economia da região e oferece emprego 
e capacitação para os cidadãos mais 
vulneráveis.

Portanto, o agreste de Pernambuco 
desenvolve sua economia de maneira 
eficiente na região, oferece emprego 
para diversas pessoas e ajuda no cres-
cimento local. Com isso, algumas feiras 
e eventos são realizados na região para 
potencializar os resultados do mercado 
de confecções e, além do mais, diversos 
investidores acabam decidindo montar 
sua indústria nessa área, visto que ela 
está em constante evolução.

https://fcem.com.br/

Conheça o mercado de confecções do agreste
indústria têxtil
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Situada em Nova Trento, no estado 
de Santa Catarina, a EMBALATRENTO 
começou em 2004, quando o proprietá-
rio e fundador Tarcísio Tadeu Daros, após 
se desligar de uma multinacional da qual 
trabalhava, se alinhou com sua esposa e 
seu sócio Gilson Zanluca e fundaram a 
empresa, inicialmente fabricando papéis 
para presentes e papéis personalizados 
para magazines e lojas.

Um ano depois a empresa já apresen-
tava uma grande evolução no segmento 
e, em 2006, após constatar que a região 
era desprovida de papéis para plotter, um 
nicho em crescimento na época, iniciaram 
nesta fatia, mediante ajuda fundamen-
tal do seu cunhado e irmão do seu sócio, 
Ivan Zanluca, o qual tinha experiência 
em indústria de confecções por ter sido 
proprietário de uma, com conhecimento 
do segmento de papéis para esse tipo de 
indústria.

Começaram com papel de risco, papel 
base de enfesto e papel de modelagem, e 
após poucos meses iniciaram também no 

ramo de papéis para sublimação.
Em 2010, a EMBALATRENTO come-

çou a visitar feiras do segmento.
“Percebemos que visitar feiras era 

uma necessidade, e visitando entendemos 
que era indispensável participar. A pri-
meira feira em que expomos foi promo-
vida pela AMPE Brusque (Associação das 
Micro e Pequenas Empresas de Brusque e 
Região), era um stand pequeno, mas que 
rendeu muitos contatos. Um ano depois 
contratamos mais vendedores e amplia-
mos nossa produção, já tínhamos uma 
linha de crédito na Santa Maria, empresa 
em atividade desde 1962 no segmento de 
papel”, comenta Tarcísio.

Foi o início de grandes participações 
em feiras, entre elas a Febratex, em Blu-
menau; a Agreste Tex, em Curuaru; a Ma-
quintex, em Fortaleza; e a Serigrafia Sign 
(hoje Future Print), em São Paulo; entre 
outras.

Foi durante uma das edições da Sign 
que a EMBALATRENTO descobriu mais 
um nicho: papéis tratados.

“Em 2012 eu conheci o Sr. José Havir 
demonstrando seu primeiro papel tratado 
e eu me ofereci para ser um distribuidor 
na Região Sul, mas, após sua recusa, par-
timos para buscar outras alternativas”, 
relata Tarcísio.

A EMBALATRENTO tem como meta 
diária a satisfação de seus clientes e cola-
boradores, procurando atendê-los com o 
produto correto para cada aplicação e com 
agilidade na entrega das mercadorias, e 
é dessa forma que segue em constante 
crescimento.

“Comecei com um funcionário e hoje 
tenho setenta. Continuamos com a linha 
para magazines, papéis personalizados, 
papéis para presentes e papel para im-
pressoras plotter de todas as marcas (HP, 
Epson, Audaces), mas o nosso forte é o 
papel tratado e não tratado que hoje re-
presenta 80% da nossa produção total.

Temos filiais em Cianorte, São Paulo, 
Fortaleza, Caruaru e uma terceirizada em 
Goiânia, a qual brevemente será incor-
porada à nossa rede de distribuição com 
filial própria. Estamos bem-conceituados 
no mercado, resultado de um trabalho 
sério. Em nossa empresa, um metro tem 
que ter exatos 100 cm; um quilo, 1000 
gramas — é necessário ser preciso porque 
por um preço você perde um pedido, mas 
por falta de qualidade e desonestidade 
você perde um cliente, e consequente-
mente perde o mercado. Não tem como 
trabalhar de outra forma que não seja 
com determinação e comprometimento”, 
relata o fundador.

A empresa é considerada um ícone no 
segmento de embalagens para presentes 
e papéis e suprimentos para indústrias 
têxteis da América Latina, garantindo um 
compromisso com a excelência e a respon-
sabilidade social e ambiental. A perspecti-
va para 2022 é de novidades no setor.

“Estou muito otimista com o mercado 
da sublimação, ainda tem muito espaço 
para crescimento. Hoje produzimos pa-
péis tratados de até 1,80 m, mas temos 
projeção de até início de fevereiro do pró-
ximo ano dispormos de 2,40 m e ainda há 
um projeto de até setembro chegarmos 
aos 3,20 m”, finaliza Tarcísio.

https://embalatrento.com.br/

EMBALATRENTO: determinação e comprometimento
Um ícone nos segmentos de embalagens para 
presentes, papéis e suprimentos para indústrias 
têxteis da América Latina

Mercado

Sustentabilidade como estratégia de negócio

Sustentabilidade
SILVIA REGINA LINBERGER DOS ANJOS

Diante de tantos acontecimentos 
climáticos neste ano de 2021 que ter-
mina, temos a certeza de que somente 
as empresas que possuem o tema sus-
tentabilidade em sua pauta prioritária 
conseguirão ter crescimento econômi-
co, prosperar e manter-se no mercado.

Pesquisas realizadas por diversas 
organizações de investimento, como o 
BlackRock Investiment Institute, e es-
tudos da McKinsey (que é líder mundial 
em consultoria empresarial), apontam 
para os impactos físicos do clima no 
mundo e as implicações socioeconômi-
cas desse risco ao sistema global. Esses 
impactos ficam bem evidentes quando 
ocorrem grandes catástrofes como tor-

nados, furacões e enchentes, situações 
em que as populações que se encontram 
mais vulneráveis perdem todos os seus 
bens, deixando claro o quanto os gover-
nos têm que investir na reorganização 
das cidades por meio da implementação 
de infraestrutura mínima para o segui-
mento da vida nesses locais.

Cada vez mais a estratégia ambien-
tal precisa se estabelecer no planeja-
mento das empresas, seja por meio da 
compra de matérias-primas alternati-
vas ou alterações nos processos pro-
dutivos, pois a escassez de alguns re-
cursos, sejam eles elétricos ou hídricos 
(essenciais aos processos produtivos), 
além da complexidade logística, tem 

aumentado o custo geral das empresas.
Nessa direção é que o mundo vem 

se tornando mais sustentável, de forma 
que a visão do negócio precisa ser modi-
ficada para garantirmos a sobrevivência 
dele e principalmente a salvaguarda de 
nossa própria vida. 

Sempre que um evento decorren-
te do processo de mudança climática 
ocorre, seja ele em qualquer lugar do 
planeta, o ser humano se comove e o 
sentimento de ansiedade surge, o que 
vem sendo chamado de ansiedade cli-
mática. Principalmente em jovens, essa 
característica tem se tornado crescente, 
como forma de contraposição à falta de 
ações de enfrentamento da emergência 

climática por parte dos governos, geran-
do insegurança para esta e as futuras 
gerações.

As empresas têm que pensar nesse 
público também e ajudar nesse senti-
do, efetivamente contribuindo para um 
mundo sustentável e mais verde, respei-
tando a natureza, criando relações para 
o não abuso ambiental. 

A Terra ficará; a vida na Terra, tal-
vez. O amanhã, aqui, só depende de nós.

Boas festas, muito equilíbrio e muita 
esperança para 2022!

Silvia Regina Linberger dos Anjos, química, tec-
nóloga gráfica, especializada em Gerenciamento 
Ambiental, líder do 4º Dia Mundial da Limpeza 2021 
- São Paulo. Gerente da MAQTINPEL MÁQUINAS E 
MATERIAIS GRÁFICOS LTDA.
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Serigrafia seriada Agabê

LIMPEZA SUSTENTÁVEL 
André Manzatto

  Olá, Pessoal.

O assunto de hoje, além de interessan-
te é também muito importante: limpeza 
sustentável.

Uma das etapas mais complicadas e 
indesejáveis de ser realizada na serigrafia, 
é o momento da limpeza e da recuperação 
das matrizes. Não só pelo processo, mas 
também devido à quase impossibilidade 
de os produtos serem reciclados de manei-
ra sustentável.

Não é fácil conciliar a limpeza com a 
proteção do meio ambiente, pois os produ-
tos envolvidos, quando não são tratados 
de maneira adequada, em geral, causam 
danos ao meio ambiente. 

Este tipo de problema ocorre em gran-
de parte das oficinas serigráficas espalha-
das pelo Brasil.

Geralmente, a solução para esse grave 
problema, exige um investimento muito 
grande, pois para que possamos insta-
lar um sistema de recolhimento das im-
purezas e fazer com que esses resíduos 
não cheguem aos efluentes é sempre um 
problema. 

A ideia que temos é de que é possível re-
alizar a limpeza utilizando somente a água 
quando as estamparias utilizam somente 
uma tinta à base de água. Porém, uma tinta 
não é composta somente de água, mas de 
pigmentos, resinas, antiespumantes. Ou 
seja, trata-se de uma formulação e que se 
não tivermos um produto adequado, essa 
tinta não será removida adequadamente 
das nossas matrizes e continuaremos com 
o problema de enviar essas impurezas ao 
meio ambiente. E quando a oficina de se-
rigrafia se utiliza de tintas à base de sol-
ventes, o problema pode ser muito pior. 
Nesses casos, normalmente utilizamos 
solventes voláteis, com forte odor, trazen-
do perigos a saúde, ao meio ambiente e até 
provocando incêndios.

Fica a pergunta: Como resolver esses 
problemas de forma sustentável, que seja 
economicamente adequada e protegendo a 
saúde e o meio ambiente? 

Para essa pergunta a resposta seria a 
seguinte:

Eu preciso de um produto que tenha 
o poder de limpeza, que não tenha chei-
ro forte, que seja reciclável e que não seja 
volátil.

Será que existe tal linha de produtos?
Não é de hoje que o mercado se pre-

ocupa com esse tema, pois as legislações 
ambientais estão cada vez mais restriti-
vas. Devemos cuidar da saúde e do meio 
ambiente.

A linha sustentável deve ter essas ca-
racterísticas e claro que caiba no orçamen-
to das empresas.

Para tanto, criou-se uma maneira 
muito acessível de realizar essa depura-
ção dos resíduos, com a possibilidade de 
reaproveitas os solventes envolvidos no 
processo.

Com esse equipamento, é possível re-
alizar a limpeza de maneira sustentável, 
com os solventes adequados a cada neces-
sidade da empresa. Após a limpeza é pos-
sível recuperar boa parte do solvente para 
novamente reutilizar o produto.

Continua >>

Fotos: Agabê

Ilustração: Agabê
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LIMPEZA SUSTENTÁVEL 

Lembrando sempre que devemos sempre verificar qual será a melhor linha de limpado-
res sustentáveis que poderá ser utilizado em cada caso.

Existem diversos tipos de limpadores e certamente um será o ideal para a necessidade 
de cada segmento na serigrafia.

Aguardo sua sugestão para próximos assuntos na nossa coluna.
Qualquer dúvida estou à disposição.

Ideal para misturar diversas cores com 
vários pigmentos fluorescentes e fosfores-
cente à base, assegurando uma combinação 
adequada de redutores e outros modifica-
dores. Este modelo é o único que utiliza 
embalagem original para a mistura, sendo 
ajustável por grampos sobre a mesa, po-
dendo ser usado com embalagem metálica 
ou plástica.

Lâminas especiais permitem uma troca 
rápida para várias configurações de mistu-
ras, das mais leves até as mais densas.

 Controle de velocidade variável. 
Chave inversora de direção no painel 

(horário e anti-horário).
 Lâminas misturadoras de até 1 li-

tro, 5 litros ou 25 litros (acompanham o 
misturador).

Características técnicas

- Comprimento: 0,90 m
- Largura: 0,55 m

- Altura: 0,38 m
- Voltagem: 220 V monofásico
- Velocidade: 18 - 56 rpm (variável)
- Peso: 58 Kg

A Mogk prepara um informativo mensal 
sobre novidades. Cadastre-se e receba.

http://www.mogk.com.br/

Lançamento
Mogk lança misturador de tintas 

mult mix para serigrafia

Ilustração: Agabê

X

Rua Licatem, 365 - Jardim Fazenda Rincão Arujá - SP - 07400-000 11 4654-2475
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sicoltex.com.br

http://sicoltex.com.br/
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Que os produtos auxiliares são in-
dispensáveis no ramo da serigrafia e da 
impressão digital, todo mundo já sabe. 
Porém, ocorrem muitas dúvidas sobre 
qual tipo de produto escolher para se 
aumentar a aderência de fitas e vinis 
adesivos em superfícies de baixa adesão, 
ou mesmo qual produto se utiliza para 
preparar superfícies complicadas de se 
receber tintas serigráficas.

É pensando nesse tema que traze-
mos o assunto de hoje, que será sobre o 
Primer Dupla Face e o Promotor de 
Aderência, abordando em detalhes es-
ses produtos auxiliares muito utilizados 
no mercado.

Neste artigo especial, desenvolvido 
pela equipe técnica da Saturno Tintas — 
uma indústria nacional que produz solu-
ções há quase 80 anos para o mercado se-
rigráfico brasileiro —, você irá aprender 
mais sobre os seguintes assuntos:

• O que é e para que serve o Promotor 
de Aderência?

• O que é Primer Dupla Face e qual a sua 
indicação?

• Entenda a diferença entre Primer Du-
pla Face e o Promotor de Aderência;

• Como usar o Primer Dupla Face e o 
Promotor de Aderência?

Aproveite as dicas a seguir e alavan-
que os seus resultados!

O que é e para que serve o Promotor 
de Aderência?

O nosso Promotor de Aderência 
1400.SPA é o produto auxiliar que aten-
de o mercado serigráfico e, como dito 
anteriormente, é um dos produtos mais 
conhecidos e utilizados no ramo.

Para ilustrar sua utilização, imagine 
a seguinte situação: você faz uma im-
pressão serigráfica e ela não ancora cor-
retamente na superfície, causando uma 
frustração enorme, perdendo seu tempo 
de trabalho e os produtos que foram uti-
lizados no processo. O que tem de ficar 

sempre claro para você que está lendo 
este artigo é que retrabalho sai caro, seja 
contando com o material perdido, com a 
locomoção até o local da instalação ou o 
que mais impactar na refação do serviço. 
Por isso é imprescindível se utilizar de 
ferramentas (ou no caso, produtos au-
xiliares) que evitem futuras dores de ca-
beça. A história hipotética que contamos 
previamente pode acontecer com você, 
ou mesmo já aconteceu anteriormente, 
e o produto auxiliar perfeito para evitar 
esse tipo de problema é o nosso Promo-
tor de Aderência 1400.SPA!

Ele é utilizado para aumentar a ade-
rência de tintas em substratos como poli-
propileno, poliéster metalizado, ráfia de 
polietileno e reciclado de polietileno com 
polipropileno. Esse produto garante o su-
cesso do seu trabalho.

O que é Primer Dupla Face e qual a 
sua indicação?

O Primer Dupla Face 1400.PDF, 
por sua vez, atende os mercados da se-
rigrafia, da impressão digital, da comu-
nicação visual/sinalização e do envelopa-

mento, tanto veicular quanto decorativo.
É indicado para aumentar a aderência 

de fitas adesivas e vinis autoadesivos, espe-
cialmente em superfícies de difícil ade-
rência, como polipropileno, poliéster, po-
liéster metalizado, polietileno, acrílico, PVC 
rígido e flexível, madeira, chapas metálicas 
(ACM), vidro, ABS, metal pintado e con-
creto liso. Já em superfícies lisas, sua 
eficiência é ainda maior, aumentando a 
adesão do material em até 3 ou 4 vezes, 
dependendo do substrato.

Um dos maiores benefícios do Pri-
mer Dupla Face 1400.PDF é a segu-
rança que proporciona na fixação desses 
materiais autoadesivos, garantindo um 
acabamento de qualidade, evitando fu-
turas dores de cabeça com refação, além 
de trazer o benefício da secagem rápida, 
que otimiza o tempo de trabalho e con-
sequentemente aumenta a sua produti-
vidade.

Entenda a diferença entre o 
Primer Dupla Face e o Promotor de 

Aderência
Apenas para fixar o conteúdo, vale 

relembrar: ambos os produtos são seme-
lhantes, porém cada um tem a sua parti-
cularidade: O Promotor de Aderência 
1400.SPA é indicado para aderência de 
tintas e o Primer Dupla Face 1400.
PDF para aderência de fitas adesivas ou 
vinis autoadesivos.

Como usar o Primer Dupla Face e o 
Promotor de Aderência?

Para a utilização de ambos, é 
necessário que a superfície esteja limpa, 
desengordurada e descontaminada de 
sujeira, pois mesmo que sejam “míni-
mas”, qualquer impureza pode interferir 
no resultado final.

A agitação do produto é um detalhe 
importante, para que o mesmo fique re-
gular para o uso.

Por fim, o tempo de secagem: o Pri-
mer Dupla Face 1400.PDF, para uma 
maior aderência, necessita de uma seca-
gem entre 2 e 5 minutos. Já o Promo-
tor de Aderência 1400.SPA possui um 
tempo de secagem entre 2 e 3 minutos.

Atendo-se aos detalhes descritos 
neste artigo, você com certeza obterá su-
cesso no seu trabalho!

Conclusão
Os produtos auxiliares são indispen-

sáveis, tanto nas impressões serigráficas 
e digitais quanto no segmento de comu-
nicação visual e envelopamento. Quan-
do o assunto é aderência, é ideal que 
você utilize as ferramentas disponíveis 
do mercado, para garantir a qualida-
de necessária do seu serviço, evitando 
perder tempo, material e dinheiro com 
problemas no processo produtivo (ou 
de instalação). O uso de ambos oferece 
segurança e evita problemas futuros, por 
isso, não hesite em tirar proveito dessas 
soluções!

Quer saber mais sobre as novidades 
da Saturno?

Acesse agora: www.saturno.com.br/
tintas/blog/

Saturno

Primer x Promotor de Aderência:
Conheça as diferenças entre eles e saiba qual produto 

escolher para cada tipo de serviço

http://www.saturno.com.br/tintas/blog/
http://www.saturno.com.br/tintas/blog/
http://www.saturno.com.br/tintas/blog/
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Gênesis lança a nova linha de emul-
sões e químicos auxiliares para pre-
paração e recuperação de matrizes 
serigráficas.

Foram muitos meses de pesquisa, 
desenvolvimento e testes em produção, 
para chegar numa linha completa de pro-
dutos para estamparia.

SERIFOTO ONE – FOTOPOLÍMERO
 
Emulsões prontas para uso que ofe-

recem vantagens no processo de prepa-
ração de matrizes, tais como:

• Não é necessário preparar a 
emulsão;

• A camada de emulsão fica mais uni-
forme e plana;

• Na gravação conseguimos obter 
excelente definição (contornos nítidos 
e uniformes) e resolução (gravação de 
reticulas com facilidade);

• Podemos guardar matrizes emul-
sionadas para posterior gravação, ga-
nhando agilidade na produção;

• Ótimo desempenho em sistemas 
de exposição de matrizes CTS LED;

• No processo de recuperação, a 
emulsão não oferece dificuldades para 
ser removida;

• Podem ser usadas em sistemas de 
exposição com fontes de baixa emissão 
UV e LED;

• Permite o processo de pós ex-
posição para aumento de resistência 
mecânica.

 
- Serifoto One 103 WR Azul
- Serifoto One Acqua Prime Vermelho
- Serifoto One 110 SRX Azul
- Serifoto One 105 SOL Vermelho

SERIFOTO D – DIAZO

 Emulsões sensibilizáveis com diazo 
(ou bicromato) que oferecem boa rela-
ção custo x benefÍcio, bons resultados 
em termos de resistência mecânica, 
obtenção de detalhes e boa resolução. É 
necessário o uso de lâmpadas que emi-
tem raios UV com boa qualidade e no 
processo de recuperação não apresenta 
dificuldades.

- Serifoto D WR Azul
- Serifoto D WR 25 Violeta
- Serifoto D SR Azul
- Serifoto D SR 22 Violeta

SERIFOTO DC - DUPLA CURA

 Emulsões de alto desempenho com 
dois sensibilizantes em conjunto (Dia-
zo e Fotopolimero), onde um ajuda no 
aumento da resistência química e mecâ-
nica da emulsão e o outro permite uma 
uniformidade da camada de emulsão 
que ajudará no resultado de impressão.

 
• Flexibilidade do tempo de exposi-

ção, ajudando na obtenção de detalhes 

bem finos e meios tons bem definidos.
• As matrizes emulsionadas podem 

ser armazenadas até 15 dias para poste-
rior gravação.

• Possibilidade do processo de pós
-exposição para aumento de resistência 
mecânica.

 
- Serifoto DC Tex Prime Azul
- Serifoto DC 660 SR Vermelho
- Serifoto DC 760 SR Azul

SENSIBILIZANTES

- Diazo Pure (3gr, 4gr, 12gr, 16gr)
- Diazo Pure DAD (1gr, 4gr)

QUÍMICOS AUXILIARES

- Removedor de Emulsão Líquido Super
- Removedor de Emulsão Gel
- Removedor de Emulsão Pasta
- Removedor de Resíduos Eco Super
- Removedor de Resíduos Eco Light
- Removedor de Resíduos Eco Pasta
- Endurecedor de Emulsão Emulfix
- Bloqueador SR
- Desengraxante Gel
- Tira Fantasma HR Clean Super Pasta
- Tira Fantasma Gel
- Lava Quadro Aquoso
- Laca NC Azul para Quadros
- Thinner para Laca NC

https://genesistintas.com.br

https://serifoto.com.br

Linha serifoto de emulsões e auxiliares para matrizes serigráficas

Lançamento

http://www.maqtinpel.com.br/
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Onde eu anuncio? Google ou Face-
book? Tenho uma verba, compartilho 
o valor nos dois ou escolho apenas um? 
Qual o melhor para o meu negócio? 

Essas são perguntas recorrentes e as-
sociadas a uma série de outras dúvidas 
que vamos elucidar no artigo de hoje.

Quando for anunciar em um lugar, a 
primeira coisa que você deve ter em men-
te é a “família” da marca. Por exemplo: 
quando falamos em Google, estão asso-
ciados a ele o YouTube, o Gmail e a rede 
de conteúdos (um grupo de mais de dois 
milhões de websites, vídeos e aplicativos 
nos quais seus anúncios do Google Ads 
podem ser exibidos). Quando falamos em 
Facebook, incluímos o Instagram, que por 
sinal é o que tem mais destaque, hoje, no 
mercado.

Segundo Kauê Linden, diretor de 
marketing da Hostnet, caso fosse neces-
sário escolher apenas um, ele optaria pelo 
Google. Para uma empresa de hospeda-
gem de site como a Hostnet esse é o me-
lhor caminho, pois a busca por seus servi-
ços e produtos, geralmente, é direcionada 
e específica. Também para esse perfil de 
empresa, essa é a melhor receita. Mas va-
mos entender, passo a passo, como e por 
que escolher esse ou outro meio para vei-
cular publicidade.

Qual o melhor lugar para anun-
ciar: Google ou Facebook/Instagram?

Necessidades imediatas
Bem, se o seu negócio for um chaveiro 

(local que faz chaves), preferencialmente, 
será o Google. Nele, você aparecerá na 
lista de chaveiros próximos, destacando 
primeiro os serviços anunciados no “Goo-
gle Meu Negócio” assim que a busca “cha-
veiro” for solicitada. A pessoa que busca o 

serviço terá como analisar quais realmen-
te estão perto, visualizar comentários e 
até ver serviços específicos para o seu tipo 
de necessidade.

O Google resolve muito bem essa 
demanda e isso gera uma receita imen-
sa para o buscador. O mesmo acontece 
no caso de buscas por dentista, mecâni-
co, médico etc. Também se repetirá com 
a maioria dos serviços de necessidade 
imediata.

Impulso
Já no Instagram, os posts comerciais 

se enquadram mais em características 
de vendas por impulso. As compras, fre-
quentemente, não são de artigos ou ser-
viços que o internauta precisa, e sim de 
itens ofertados de acordo com o perfil do 
usuário.

Soluções de problemas
Se o seu negócio oferta serviços e pro-

dutos que solucionam problemas, o mais 
indicado também é o Google.

Oportunidades
O Instagram é território de entrete-

nimento. Normalmente, quando estamos 
nessa rede social, deveríamos estar fazen-
do outra coisa ou simplesmente entramos 
nele para “matar” um tempo ocioso, como 
o que costumamos gastar em um trans-
porte público ou salas de espera.

Então, se o seu empreendimento ofer-
ta algo que é capaz de despertar o desejo, 
muitas vezes adormecido e até desconhe-
cido do usuário, esse é o local certo para 
anunciar.

Produtos exatos
Se você é um varejista que vende bons 

produtos e seus diferenciais são preço e 
boa entrega, o seu lugar é o Google. Pois 
será no buscador que o seu produto será 
pesquisado.

Produtos baseados em interesses
O melhor lugar para anunciar será Fa-

cebook/Instagram. Se o usuário tem, por 
exemplo, um lifestyle geek, segue páginas 
que abordam essa temática, posta e co-
menta posts com conteúdo relacionado ao 
universo geek, certamente serão veicula-
dos anúncios de produtos e serviços com 
essas características para essa pessoa.

Vitrine virtual
O Instagram funciona como um sho-

pping. Baseia-se na imagem, na harmonia 
de cores e formas e outros recursos visu-
ais, assim como a vitrine de uma loja físi-
ca. É o tipo de lugar que você para, olha, é 
seduzido e compra (ou pelo menos passa a 
seguir, mesmo se não comprar no primei-
ro impacto). 

Um serviço cuja propaganda funciona 
muito bem no Instagram são os cursos on-
line. Mas lembre-se que na hora de decidir 
por Google ou Facebook/Instagram não 
existe fórmula, o que vale é o bom sen-
so. Usando como exemplo o Estudonauta 
(cursos online relacionados a tecnologia 
da informação, por assinatura), chegamos 
à conclusão que para esse modelo de ensi-
no e o seu público-alvo vale a pena anun-
ciar no Google e no Instagram.

Resumo
Pela característica do seu produto ou 

serviço fica mais fácil decidir onde vai 
anunciar.

Google
Necessidades imediatas
Solução de um problema

Produtos exatos
Serviço local

Facebook/Instagram
Impulso

Oportunidade
Produto baseado em interesses

Vitrine virtual

Fica a dica!

Noberto Kicuti

NOBERTO KICUTI, Diretor Técnico Comercial - 
Procesys Tecnologia Franqueado HOSTNET-SBC-SP
nkicuti@procesys.com.br / (11) 2251-6990 / (11) 
96631-6776

Qual é o melhor lugar para anunciar na Internet?

Mundo WEB
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SÃO PAULO - SP

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

SÃO PAULO - SP

SÃO CAETANO DO SUL - SP PIRASSUNUNGA - SP

SÃO PAULO - SP

CAMPINAS - SP

Rua Uruguaiana, 265 - Bosque - Campinas/SP

Silk Screen

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

mailto:contato%40newcolorsublimacao.com.br?subject=Contato
http://marfelsacolas.com.br
http://www.candido.com.br/corrida.html
http://inovacaosilk.com.br/
https://www.higval.com.br/
http://marfelsacolas.com.br/
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mailto:bannersecologicos%40gmaisl.com?subject=Contato
https://www.facebook.com/artnews10adesivos/
https://studiogalleti.com.br/
https://cooperscreen.com.br
https://cooperscreen.com.br/
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Agenda

Data Data 05/04/22 a 09/04/22  
Evento: ExpoPrint  Latin America 2022 e 

ConverExpo Latin America 2022
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Verde

São Paulo-SP
 Informações:

https://www.expoprint.com.br/pt

Data 29/03/2022 a 01/04/2022
Evento: Feira-Agreste Tex 2022

Local: Polo Caruaru-PE
Informações:

https://agrestetex.com.br/

Data 20/07/22 a 23/07/22 (nova data) 
Evento: Feira – FuturePrint 

Local: Expo Center Norte
 Informações:

www.feirafutureprint.com.br

Data 23/08/22 a 26/08/22 
Evento: Feira – Febratex

Local: Parque Vila Germânica
Blumenau/SC
Informações:

 www.febratex.com.br

VILA VELHA - ES

Em muitos artigos escritos por 
colegas, observamos que o tema 
diferenças entre trabalhador coo-
perado e trabalhador empregado 
(celestista) são definidas com uma 
mera tabela em que estão descritos 
os direitos elencados na Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT) e que 
podem ser substituídos por direitos 
análogos à medida que a socieda-
de cooperativa cria fundos (reser-
vas) específicos para suportar tais 
investimentos.

Em verdade, a questão princi-
pal é omitida nessas explicações, 
pois elas sempre comparam o tra-
balhador cooperado e o trabalhador 
subordinado.

Ora, sabemos que o trabalhador 
subordinado é uma necessidade do 
sistema econômico capitalista e que 
a ele se aplica a legislação específica 
para a relação de emprego existente. 
Já no cooperativismo, o trabalhador 
cooperado deixa de ter uma atitude 
passiva diante do negócio que en-
volve seu trabalho para ter uma ati-
tude protagonista.

Nessa situação, deixa de ser 
apenas o trabalhador para desen-
volver o papel de empreendedor, 
com autonomia, união de esforços e 

principalmente de gestor democrá-
tico do seu negócio.

Assim, o trabalhador cooperado 
desenvolve no empreendimento co-
operativo o que é chamado de dupla 
qualidade, ou seja, ele participa da 
cooperativa nas operações como 
usuário e na tomada de decisões 
como seu proprietário.

É importante destacar que a du-
pla qualidade se dá ao pressuposto 
de que a cooperativa, como empre-
endimento, é gerida pelos associa-
dos em regime de autogestão, sendo 
este o meio de consecução dos ob-
jetivos associativos da cooperativa, 
ou seja, os interesses econômicos 
comuns dos próprios associados, 
assim, destinatários dos resultados 
das atividades econômicas.

É no cooperado, ou melhor, em 
seu sócio, que se concentra o papel 
de dono e usuário da sociedade co-
operativa. Configura-se a figura de 
dono ao investir na sociedade, ao to-
mar as decisões, ao assumir os riscos 
da atividade e ao se apropriar dos re-
sultados (sobras/perdas), e o papel 
de usuário ao usufruir operacional-
mente dos serviços da sociedade que 
além de possibilitar a ele a oportuni-
dade de trabalho, o auxilia no desen-

volvimento em todos os aspectos da 
vida humana, do empreendedoris-
mo, autonomia e independência.

Assim, há que ser identificado 
no trabalho cooperado o pressu-
posto básico de toda e qualquer 
cooperativa, qual seja, o espírito 
de associação e cooperação entre 
os prestadores de serviço, já que 
no cooperativismo o cooperado é o 
beneficiário principal dos serviços 
prestados pela cooperativa, não 
constituindo mera mão de obra 
explorada pela sua Diretoria e/ou 
Conselho de Administração.

O cooperativismo valoriza es-
sencialmente as pessoas, que se 
unem e investem seus recursos, se-
jam eles a força de trabalho nas co-
operativas de serviços, o financeiro 
em cooperativas de crédito, entre 
outros, para juntas alcançarem o 
crescimento econômico e social.

Assim é o verdadeiro cooperati-
vismo! A busca constante da pros-
peridade conjunta em uma organi-
zação democrática, solidária e justa.

Priscila I. Grecco Oliveira

Cooperado, trabalhador independente ou subordinado?

Cooperativismo

PRISCILA I. GRECCO OLIVEIRA
Advogada especialista em Cooperativas 
Sócia do Juvêncio & Oliveira Advogados
(11) 2251-0376 / (11) 94079-8232
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http://www.silkpress.com.br
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