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Resumo 

 

 

 Buscaremos de forma abrangente e eficaz apresentar as vantagens da 

terceirização no mercado geral e focando principalmente o mercado gráfico, 

mostraremos também o crescimento e a importância do acabamento na indústria gráfica, 

demonstrando a necessidade da terceirização no plano final do produto gráfico. 

 Desenvolveremos uma solução eficaz para a integração da indústria gráfica com 

a empresa prestadora de serviço no ramo de acabamentos gráficos, um facilitador do 

entendimento entre as partes (cliente/Fornecedor). 

 Utilizando ferramentas de marketing esclareceremos dúvidas dos clientes de 

uma empresa que presta serviço de terceirização no ramo de acabamento gráfico, 

diminuindo os riscos que envolvem o acabamento item fundamental na apresentação 

final do produto gráfico. 

 

Acabamento gráfico 

 

Os primeiros livros eram escritos à mão em rolos de papiro ou em tiras de 

papiros enroladas num bastão; em seguida, folhas individuais de pergaminho ou velino 

eram colecionadas em conjuntos de 24 folhas, dobradas e fixadas formando um caderno, 

e recobertas com uma tira de couro na lombada, para proteger as páginas na costura. 

Durante o Império Romano, pastas de madeira revestidas de couro, chamadas de meia-

encadernação, protegiam a frente e o verso do códice; essa técnica prevaleceu até a 

Idade Média quando os monges e escribas dos monastérios começaram a fazer a 

encadernação em peças de couro costuradas às páginas. As encadernações monásticas 

eram simples. As folhas eram costuradas a um forro da lombada e, por sua vez, 

costuradas a uma capa de couro ou de pergaminho.  

Durante a Idade Média, as técnicas de decoração de páginas de livros com 

iluminuras manuscritas, com folhas de ouro e outras técnicas, passaram a ser aplicadas 

às capas dos livros encadernados. Couro, seda, veludo e outros materiais eram utilizados 

para revestir as capas, que eram decoradas com marfim, pedras, ouro e outros 

ornamentos. Essas encadernações eram tão valiosas que mesmo aqueles que não sabiam 

ler as colecionavam. 

Após a invenção da prensa tipográfica (em 1456, com a impressão da Bíblia de 

42 linhas de Gutenberg), as capas dos livros passaram a ser decoradas com douração, 



processo no qual eram utilizados instrumentos aquecidos para fundir folhas de ouro às 

capas dos livros; moldes gravados eram empregados para estampar desenhos e filetes. 

Uma técnica particular de decoração era a estampagem cega, que consistia em desenhar 

numa folha de papel, colocá-la sobre a capa do livro e traçar o desenho com 

instrumentos aquecidos, para manter a folha de ouro plana, após a aplicação, o desenho 

era primeiro tratado com aguada, uma solução à base de clara de ovo, vinagre e óleo 

volátil. 

 

Terceirização 

 

A necessidade de criar e sustentar vantagens competitivas tem proporcionado o 

surgimento de parceiros de negócios com o intuito de reduzir custos e tornar os 

produtos e serviços mais competitivos. A esse contexto chamamos terceirização, que se 

destaca e se solidifica como uma das atividades mais eficientes na racionalização de 

recursos. 

Essa modalidade de buscar fora tudo aquilo que não é essencial e estratégico 

para atividade-fim das empresas. Está já é uma prática antiga nas grandes economias 

mundiais, entretanto, apesar de ter surgido no Brasil no final da década de 50, com as 

montadoras de automóveis, a terceirização somente agora está tomando impulso no 

país. 

Um tema em permanente discussão nas empresas é a definição das atividades 

podem ser terceirizadas. As linhas de argumento que justificam a terceirização 

normalmente recaem num chavão tradicional que foi incorporado pela grande maioria 

de gerentes e administradores, que não desenvolvem análises mais aprofundadas para a 

tomada de decisão. O argumento básico utilizado é terceirizar atividades não centrais e 

executar em casa as atividades centrais.  

A terceirização está aumentando significativamente em todas as empresas do 

mundo todo, sendo responsável por fatias elevadas do faturamento de algumas grandes 

corporações. Pesquisas recentes feitas na Europa indicam que mais de 50 % das 

companhias tem desejo de aumentar o nível de terceirização que estão praticando.  

Esse crescimento até certo ponto desorientado sem a cobertura de políticas 

internas claramente definidas está conduzindo empresas a situações ambíguas que 

causam certa apreensão aos dirigentes que não conseguem precisar se estão seguindo o 

caminho certo. Nesse sentido é muito comum constatar-se corporações com unidades de 



negócio terceirizam certas atividades enquanto outras mantêm as mesmas atividades sob 

sua responsabilidade. Um exemplo típico é a manutenção industrial. 

 

Dobragraf 

 

Uma empresa com mais de 10 anos de experiência no mercado de acabamentos 

gráficos e com uma linha de equipamentos automáticos para diversas funções como: 

dobra, grampo, hot melt, costura, corte vinco, empastamento e muitos outros, tudo isso 

para satisfazer as expectativas de nossos clientes com muita qualidade, 

comprometimento e um excelente atendimento. 

Com mais de 90 funcionários treinados e prontos para desenvolver e solucionar 

da melhor forma o acabamento do produto impresso pelos mais diversos clientes, que 

atendem o mercado promocional e editorial, localizada na Av. Nossa Senhora do Ó, 

região da Freguesia do Ó, zona norte da cidade de São Paulo, a empresa tem clientes em 

toda grande São Paulo, atendendo ainda gráficas no Brasil inteiro (região Sul, Sudeste e 

Nordeste). 

 

Missão 

 

Desenvolver bons relacionamentos que garantam a fidelidade e satisfação de 

nossos clientes, gerando assim novos segmentos de clientes e áreas de mercado possam 

ser atendidos com eficácia, qualidade e rapidez. 

 

Descrição do problema 

 

Divergências entre o acabamento orçado e a realidade encontrada quando no 

recebimento da matéria prima produzida pelo cliente. A Dobragraf recebe cerca de 40 % 

dos serviços notando algum problema ou diferença com relação ao que deveria ser 

recebido, essas diferenças ocasionam atrasos, que podem causar alterações no custo ou 

até devolução de materiais. Segue alguns dos problemas identificados. 

 

 

 

 



a. Devolução de materiais fornecidos pelo cliente 

 

A Dobragraf por ser uma empresa de terceirização voltada para o acabamento de 

materiais provenientes de indústrias gráficas, finalizando essas peças, muitas vezes 

acrescentando também enobrecimento. Para este serviço ser bem feito é imprescindível 

que esse material esteja em condições de receber os serviços prestados por ela. Muitas 

vezes esses produtos possuem problemas causados durante sua produção primaria, 

ocasionando muitas vezes a devolução das impressões, o que gera um desconforto entre 

a empresa e o cliente, que terá que imprimir novamente o material causando prejuízos e 

atrasos, alguns deles impossíveis de ser assimilados. 

Ex.: Material em péssimas condições de uso, mal embalado para o tráfego, dificultando 

o acabamento. 

 

b. Atrasos por aplicação de mão de obra não programada 

 

Com a identificação de uma não conformidade com a qualidade ideal para uma boa 

execução do acabamento, o material passa por uma analise para solucionar o problema 

minimizando da melhor forma possível danos ao material, ao prazo ou ao orçamento, 

muitas vezes esses danos são inevitáveis causando novamente problemas no trato com o 

cliente. 

Ex.: Excesso de pó na impressão. 

 

c. Divergências com o orçamento 

 

Com a não conformidade dos materiais recebidos com as programações feitas antes da 

chegada do mesmo gera inevitavelmente custos que serão repassados para o cliente 

gerando dúvidas que abalam as estruturas entre cliente e empresa. 

Ex.: Material com formato ou quantidade de serviços em desacordo com orçado, 

causando mudanças de máquinas para adequação com o material e gerando maiores 

custos. 

d. Diferença na descrição do material com o recebido  

 

Material diverge em sua descrição do que foi programado durante o orçamento ou 

pedido, muitas vezes por motivos diferentes os produtos recebem formas diferentes 



(formatos finais, espessura, quantidade de dobras, etc...) causando problemas na 

programação de máquinas e gargalos no processo de produção. 

Ex.: Material com gramatura ou formato em desacordo com orçado, causando mudanças 

de máquinas para adequação com o material. 

 

e. Quantidade divergente do orçado 

 

Divergência na quantidade final recebida com a quantidade orçada previamente, esse 

tipo de discrepância ocasiona atrasos nos trabalhos seguintes mantendo máquinas 

ocupadas com serviços que deveriam ser acabados. 

Ex.: Quantidade programada 10000 unidades e o cliente envia 15000 unidades. 

 

f. Material impresso contrário às fibras do papel 

 

Durante o processo de compra do substrato ou corte do mesmo para impressão não é 

percebido pelo cliente o direcionamento da fibra com relação ao sentido da dobra, o que 

ocasiona dificuldades durante as dobras. 

 

Análise do problema  

 

 Tendo visto essas ocorrências, concluímos que para melhor solucioná-los, 

sabendo que o maior causador dos problemas são os clientes, o que torna o caso com 

soluções reduzidas, já que o trato com o cliente poderá ser prejudicial à empresa frente 

ao mercado em que ela atua. Essas soluções sempre são dadas quando o material já está 

dentro da empresa com prazo e custos definidos, obrigando a alternativas drásticas que 

invariavelmente causam danos ou no prazo ou no custo quando não em ambos. 

 



Descrição da solução  

 

 Logo a melhor solução, com relação custo benefício, foi o desenvolvimento de 

um manual de procedimentos técnicos, que irá auxiliar o cliente durante todo o processo 

de produção dos materiais que receberão o acabamento oferecido pela Dobragraf. Com 

o apoio de parceiros como Senai e clientes o custo da criação deste material será bem 

reduzido. 

Um manual focado nos acabamentos oferecidos pela Dobragraf, que explica e auxilia 

durante o desenvolvimento de materiais, mostrando melhores possibilidades de 

acabamento, auxiliando no desenvolvimento de orçamentos, esclarecendo dúvidas e 

evitando problemas na produção dos projetos. 

 


