
Rio de Janeiro abre palestras In Company de SPP-KSR em 2013 

Programa leva informações técnicas para os principais parques gráficos do Brasil 

 

A SPP-KSR, maior distribuidora de papéis e produtos gráficos da América do Sul, inicia pelo Rio 

de Janeiro o ciclo de palestras mensais “In Company” em 2013. O programa, criado em 

outubro de 2011, tem por objetivo contribuir para a especialização técnica e profissionalizante 

dos clientes da distribuidora, oferecendo maior valor agregado em sua venda.  

Pioneira na realização de palestras para o mercado gráfico, a SPP-KSR realiza os workshops 

mensalmente em duas regiões previamente definidas junto às suas filiais, levando tecnologia e 

conhecimento às gráficas nacionais. Cada evento apresenta os principais desafios enfrentados 

pela indústria gráfica como fabricação de produtos, manuseio e armazenagem e cuidados na 

utilização, sempre customizados à realidade de cada cliente, revelando formas de solucioná-

los com ações simples, práticas e rápidas. 

“O Brasil tem cerca de 20 mil gráficas e editoras, sendo que apenas 200 delas são responsáveis 

por cerca de 60% do faturamento do setor gráfico. Os pequenos e médios estabelecimentos 

são maioria e ávidos por aprimoramento técnico. Compartilhamos conhecimento e agregamos 

valor aos produtos e serviços prestados pelos nossos clientes. Isso reforça nossa parceria na 

prática e contribui para a profissionalização de todo o segmento gráfico”, afirma Fábio 

Almeida, Diretor de Distribuição da Suzano Papel e Celulose.  

Depois do Rio de Janeiro, as palestras “In Company” serão realizadas em Belo Horizonte, 

Campo Grande, Cuiabá, Brasília, Salvador, Fortaleza, Vitória, Porto Alegre, Curitiba, Londrina, 

Uberlândia e Recife. Em 2012, a SPP-KSR levou o programa a 26 clientes, com média de 30 

participantes por evento.  

“Anualmente revisamos o tema, as regiões e os clientes de forma estratégica a contribuir para 

os objetivos da companhia. A melhoria contínua e a manutenção do evento são feitas com 

base nas avaliações de satisfação dos clientes para a adequação do tempo do evento, recursos 

audiovisuais, entre outros detalhes” finaliza Fábio Almeida. 

Sobre a SPP-KSR 

A SPP-KSR, maior distribuidora de papéis e produtos gráficos da América do Sul, possui 

conglomerado de 19 filiais estrategicamente localizadas em todo o Brasil. Além disso, a SPP-

KSR conta com um Centro de Distribuição na cidade de São Paulo, oferecendo agilidade e 

flexibilidade operacional no abastecimento de suas filiais e melhor nível de serviço aos seus 

clientes. O compromisso de crescimento com o mercado e com o canal de distribuição está 

alinhado à estratégia da empresa de pulverizar seus produtos e aumentar a sua cobertura de 

mercado. A SPP-KSR está presente em todo o território nacional pelo telefone de contato 

0300-777-6366, pelo site www.sppksr.com.br  pelo Twitter: www.twitter.com/sppksr pelo 

Facebook:www.facebook.com/sppksr  e YouTube: www.youtube.com/sppksr 

 

http://www.sppksr.com.br/
http://www.twitter.com/sppksr
http://www.facebook.com/sppksr
http://www.youtube.com/sppksr


Mais informações para a imprensa: 

GWA Comunicação Integrada - 11 3030-3000 

Leticia Volponi - 11 99289-8913- leticia@gwacom.com  

Thiago Barbieri – 11 97228-1484 – thiago@gwacom.com  

Lilian Araujo – 11 97171-7138 – lilian@gwacom.com                
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