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CURSOS 
ON-LINE  
 

Cursos on-line com carga 
horária de seis horas.   
 
Conteúdo técnico e 
administrativo 
inteiramente focado na 
prática industrial.  
 
Todos os cursos com 
direito a Certificado de 
participação, mediante  
a comprovação de 
presenças. 
 
 

 On-Line 

 

 TELEFONE 
11 2797-6700 

 

 EMAIL 

contato@abtg.org.br 

 

 SITE 
www.abtg.org.br 

 

 
 

  

  

 

A Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica é a entidade técnica do 

setor de comunicação orientada ao desenvolvimento e à difusão da 

tecnologia gráfica. É uma OSCIP – Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público – e tem como objetivos difundir informação técnica, 

incentivar a pesquisa, introduzir e disseminar tendências e tecnologias no 

segmento gráfico nacional. Em seu quadro associativo estão técnicos gráficos, 

consultores, empresas gráficas, indústrias de embalagens, editoras, clientes e 

fornecedores do setor. 

Em razão da pandemia que afeta o País os cursos presenciais foram 

transferidos para as plataformas on-line e, durante todo o 2º Semestre de 

2020, os valores dos cursos estarão mais acessíveis (com preços menores),  

sem reduzir a qualidade do aprendizado. A iniciativa visa oferecer 

oportunidades para que os profissionais se capacitem para o momento de 

retomada econômica. 

Patrocinadores institucionais dos cursos regulares ABTG 2020 
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Cursos para profissionais da indústria gráfica 

 Conteúdo técnico e administrativo inteiramente focado na prática industrial; 
 Certificados de participação mediante comprovação de presenças; 
 Horários ajustados conforme o perfil profissional e a carga horária; 
 Seis horas divididas em três dias (consecutivos ou alternados), com duas horas diárias; 

 

Valores 

Os cursos presenciais foram transferidos para as plataformas on-line e durante todo o 2º Semestre de 2020 os 
valores estarão mais acessíveis (com preços menores), sem reduzir a qualidade do aprendizado. A iniciativa visa 
oferecer oportunidades para que os profissionais se capacitem para o momento de retomada econômica. Agora, 
são quatro faixas de preços, abaixo dos valores praticados anteriormente. 

O aluno escolhe o valor que mais se adequar as suas condições ou "quanto considerar que o conteúdo vale":  

 R$ 15,00 
 R$ 25,00 
 R$ 40,00 
 R$ 50,00 

Consulte os valores e as condições para treinamentos e cursos in company. 

 

Certificados de participação 

Os certificados são emitidos após a confirmação de presenças nos três dias do curso e encaminhados para o 
e-mail informado no ato da inscrição, em até cinco dias úteis. O aluno pode optar por receber os Certificados 
impressos no endereço de sua conveniência, para isso consulte o departamento de Cursos da ABTG para saber 
sobre os prazos, valores para emissão e custos de remessa. 

 

Inscrições e pagamentos 

As inscrições podem ser realizadas pela plataforma Sympla, no endereço: www.sympla.com.br/ABTG, no 
prazo de até um dia útil antes do início do curso. As formas de pagamentos são por cartão de crédito 
(em até 12 vezes), por débito online ou por emissão de boletos bancários. 

 

Cancelamentos 

O prazo para solicitar o cancelamento da inscrição é de 72 horas antes da data do curso e solicitado apenas pelo 
titular da compra, diretamente na página da ABTG na plataforma Sympla: www.sympla.com.br/ABTG. O 
retorno da solicitação ocorrerá no prazo de 48 horas após a solicitação.  

A ABTG reserva o direito de cancelar o curso caso não alcançar o número mínimo de participantes necessários. 
Neste caso, os reembolsos ocorrerão de acordo com os procedimentos da plataforma Sympla.   
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JULHO.2020 

Dias Horários Cursos 

30.JUN, 01 e 02 16h00 às 18h00 Preparação de templates e gabaritos para produtos gráficos no Illustrator 

07, 08 e 09 09h00 às 11h00 Gerenciamento de cores no controle de processos gráficos 

28, 29 e 30 16h00 às 18h00 Controle da Qualidade na linha de produção. Aumentando a eficiência 
antes do produto final. 

AGOSTO 

Dias Horários Cursos 

04, 05 e 06 19h00 às 21h00 O papel do PCP na integração dos departamentos  
para melhores resultados produtivos 

25, 26 e 27 16h00 às 18h00 Programa de alta performance em vendas na era do Home Office 

SETEMBRO 

Dias Horários Cursos 

01, 02 e 03 19h00 às 21h00 O impacto da produção na formação do preço de vendas  
com utilização de RKW 

15, 16 e 17 19h00 às 21h00 Gestão Integrada na Indústria Gráfica 

29, 30 e 01.OUT 19h00 às 21h00 Construindo competências profissionais com foco no aumento 
da produtividade 

OUTUBRO 

Dias Horários Cursos 

13, 14 e 15 09h00 às 11h00 Otimização dos processos de manutenção dentro da gestão NR-12 

20, 21 e 22 16h00 às 18h00 Preparação e implantação da nova versão da NBR 15540 

NOVEMBRO 

Dia Horários Cursos 

09, 11 e 13 19h00 às 21h00 Controle de qualidade em arquivos de clientes pela pré-impressão 

17, 18 e 19 19h00 às 21h00 Vendedor orçamentista 

O impacto do RKW na produção e vendas
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Preparação de templates e gabaritos para produtos gráficos no Illustrator 

Os profissionais de criação e designers podem usar recursos como guias, sangrias e camadas do Illustrator para 
reduzir os erros na impressão e evitar reimpressão. Durante o curso serão apresentados templates e gabaritos 
simples e objetivos para otimizar o fluxo de trabalho.  

Você aprenderá 

 Características de um template reutilizável e flexível; 

 Usar swatches (amostras de cores); 

 Configurar acabamentos como verniz reserva, cortes, cantos arredondados, entre outros; 

 Diminuir arquivos do Illustrator utilizando bibliotecas.  

Para quem o curso é destinado? 

Criativos, designers freelancers, publicitários, arte finalistas de gráficas, profissionais de comunicação visual,  
pré-impressão, pós-impressão e usuários do Illustrator para layout em geral.  
 

30 de junho, 01 e 02 de julho | 16h00 às 18h00 | Professora: Fabiana Go 

   

 

Gerenciamento de cores no controle de processos gráficos 

O foco do treinamento está em como ser assertivo para atingir metas de redução de custos e aumento de 
produtividade, conhecendo equipamentos e softwares de controle que ajudarão a identificar problemas e 
interpretar corretamente os indicadores de cada etapa do processo produtivo. Afinal, medir é controlar.  

Você aprenderá 

 Enviar arquivos para o CTP e aplicar as curvas corretamente no workflow; 

 Como garantir resultados satisfatórios na preparação das chapas, com e sem processo (process less); 

 Como melhorar a qualidade da impressão (densidades e medições); 

 Analisar a tiragem e o processo produtivo para buscar indicativos dos problemas. 

Para quem o curso é destinado? 

Profissionais de pré-impressão, CTP, impressores, auxiliares de produção (CTP e impressão), líderes, supervisores, 
coordenadores de produção e de setores de qualidade.  
 

07, 08 e 09 de julho | 9h00 às 11h00 | Professor: Marcelo Copetti 
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Controle da Qualidade na linha de produção. Aumentando a eficiência  
antes do produto final. 

Aprimore os conhecimentos de como tornar mais eficiente cada etapa da produção e como melhorar os 
controles, aumentar a qualidade e o resultado final dos trabalhos. Elimine os desperdícios de insumos, como 
evitar os retrabalhos e como implantar uma cultura pela busca da excelência gráfica. 

Você aprenderá 

 Quais os principais conceitos sobre controle de qualidade, sistema de gestão da qualidade e garantia da 
qualidade e processos eficientes; 

 Inspecionar os processos e produtos fabricados; 

 Ferramentas mais adequadas para inspeção dos processos produtivos; 

 Classificação de defeitos diante das normas e requisitos do cliente. 

Para quem o curso é destinado? 

Operadores de máquinas, gestores e líderes de todos os níveis e profissionais de controle da qualidade. 
 

28, 29 e 30 de julho | 16h00 às 18h00 | Professora: Márcia Biaggio 

   

 

O papel do PCP na integração dos departamentos para melhores resultados produtivos 

Garantir eficácia no desenvolvimento do planejamento produtivo, controles e cumprimento de prazos 
estabelecidos. Orientar o profissional na otimização das tarefas, buscando economia de tempo, insumos e 
matéria prima essenciais nestes tempos de crise.  

Você aprenderá 

 Analisar gargalos da produção; 

 Analisar a produtividade e como diminuir erros; 

 Conceito de velocidade e utilização; 

 Metodologia OEE (eficiência e aplicação). 

Para quem o curso é destinado? 

Gerentes, gestores, líderes de produção, técnicos gráficos, profissionais de PCP e vendas e interessados em 
conhecer sobre o planejamento e controle da produção. 
 

04, 05 e 06 de agosto | 19h00 às 21h00 | Professor: Marcelo Ferreira 
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Programa de alta performance em vendas na era do Home Office 

Proporcionar ao participante uma nova maneira de administrar vendas, desenvolvendo habilidades 
revolucionárias na forma de fazer negócios no setor gráfico. O objetivo central é capacitar o participante na 
função de consultor de vendas para gráficas digitais e offset, utilizando a tecnologia a seu favor.  

Você aprenderá 

 Como construir e melhorar uma relação de confiança com o cliente; 

 Como ajudar o cliente a entender suas necessidades; 

 Sobre a importância de conhecer seu produto com profundidade; 

 Que o momento requer flexibilidade.  

Para quem o curso é destinado? 

Profissionais de vendas, orçamentistas gestores comerciais, consultores e vendedores de serviços gráficos, 
profissionais que desejam aprimorar sua performance em vendas. 

 

25, 26 e 27 de agosto | 16h00 às 18h00 | Professor: Marcos Biaggio 

   

 

O impacto da produção na formação do preço de vendas com utilização de RKW 

Conhecer os custos de uma empresa é importante, mas, entender como isso acontece e o que pode ser feito para 
a melhoria do fluxo de caixa da empresa, através de melhorias na produção, é fundamental.  

Você aprenderá 

 Sobre a definição de Custos; 

 Como a produção pode impactar nos custos; 

 Sistema RKW; 

 Formação de preço. 

Para quem o curso é destinado? 

Empresários, profissionais da área de venda, gestores, orçamentistas e interessados. 

 

01, 02 e 03 de setembro | 19h00 às 21h00 | Professor: Eduardo Azevedo 

 

 

O impacto do RKW na produção e vendas
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Gestão Integrada na Indústria Gráfica 

Finanças é um assunto que envolve a todos na organização e o objetivo final é a lucratividade. Para atingir essa 
meta é necessária uma boa administração dos seus recursos e entender de que forma devem ser aplicados para 
o contínuo crescimento.  

Você aprenderá 

 As diferenças entre administração financeira e contabilidade; 

 Como ler as demonstrações financeiras e entender o que acontece na sua empresa; 

 Como negociar com os bancos; 

 Contratação de empréstimos, financiamento e leasing. 

Para quem o curso é destinado? 

Profissionais das áreas administrativas, orçamento e vendas, mas também sugerido aos 
colaboradores da produção 

 

15, 16 e 17 de setembro | 19h00 às 21h00 | Professor: José Pires 

   

 

Construindo competências profissionais com foco no aumento da produtividade 

A complexidade dos negócios revela imensa demanda por protagonismo, desempenho que requer competência, 
capacitação e compromisso de todos os profissionais. Possibilitar o desenvolvimento contínuo da equipe e 
encontrar alternativas para investir em treinamento é essencial para garantir a produtividade e desafiar o time de 
gestão a integrar ações de capacitação à estratégia da empresa. 

Você aprenderá 

 Sobre competência profissional, habilidades e atitudes; 

 Dinâmica da organização e dos processos de trabalho; 

 Saber fazer, como fazer, por que fazer e querer fazer; 

 Soluções de treinamento e desenvolvimento adequadas à realidade de seu ambiente profissional. 

Para quem o curso é destinado? 

Gestores e líderes de todos os níveis, profissionais de RH e responsáveis por capacitação de equipes. 

 

29 e 30 de setembro e 01 de outubro | 19h00 às 21h00 | Professora: Cristina Simões 
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Otimização dos processos de manutenção dentro da gestão NR-12 

O curso fornecerá conhecimentos técnicos para otimizar os processos de manutenção dentro dos padrões dos 
itens da norma NR-12.  

Você aprenderá 

 Itens da norma que envolvem os processos de manutenção - 12.11; 

 Critérios de aplicação dos processos de manutenção dentro da norma; 

 Construir um plano de ação na pré-impressão, impressão e pós-impressão; 

 Instruções de Trabalhos e procedimentos.  

Para quem o curso é destinado? 

Funcionários que realizam inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos. Profissionais envolvido 
nos processos de manutenção e gestão da NR-12. 

 

13, 14 e 15 de outubro | 09h00 às 11h00 | Professor: Eng. Eliziário Rodrigues 

   

 

Preparação e implantação da nova versão da ABNT NBR 15540 

O curso tem o objetivo de auxiliar os profissionais que atuam no mercado de segurança de produtos ou 
documentos no entendimento da norma brasileira NBR 15.540:2019 e o desenvolvimento e melhoria  do 
“Sistema de Gestão da Segurança Empresarial”, evitando os riscos potenciais que podem afetar a imagem da 
empresa, do produto ou dos seus clientes; 
 

Você aprenderá 

 Visão geral dos riscos envolvidos no processo de fabricação; 

 Princípios do sistema de gestão da segurança empresarial; 

 Análise dos requisitos da NBR 15540:2019; 

 Roteiro de implantação da norma. 

Para quem o curso é destinado? 

Empresas da cadeia produtiva nas indústrias de impressão de segurança, gráfica e segmentos de serviços  
e de tecnologias para segurança empresarial. Gestores de qualidade e auditores. 

 

20, 21 e 22 de outubro | 16h00 às 18h00 | Professor: Fernando Bebiano 
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Controle de qualidade em arquivos de clientes pela pré-impressão 

A busca pelo aumento da qualidade, redução de prazos, otimização de custos de produção e simultâneamente 
os avanços tecnológicos, criam a necessidade de uma mão de obra cada vez mais especializada.  

Você aprenderá 

 Preflight, procedimentos de análise preventivas; 

 Análise visual e eletrônica com o PitStop Pro e o Acrobat Pro; 

 Edição e reparos em elementos de página; 

 Recursos de edição e correção do PitStop Pro e do Acrobat Pro. 

Para quem o curso é destinado? 

Funcionários de departamentos de pré-impressão de gráficas e editoras de jornais e revistas. 

 

09, 11 e 13 de novembro | 16h00 às 18h00 | Professor: Ricardo Minoru 

   

 

Vendedor orçamentista 

Com o advento da tecnologia nos departamentos comerciais das gráficas, surge uma gama de ferramentas 
Web2print bem parametrizada pode fazer o trabalho de dezenas de orçamentistas, com menores custos e muito 
mais velocidade. Softwares cada vez mais intuitivos de gestão nas gráficas ofertam novas oportunidades para 
vendedores e assistentes comerciais. 

Você aprenderá sobre 

 Sobre o fluxo produtivo gráfico (digital x offset); 

 Ponto de equilíbrio (Breakeven); 

 Formação de preços; 

 Orçamentos (digital e offset) e abertura de OS. 

Para quem o curso é destinado? 

Consultores de vendas, assistentes de orçamento e proprietário de gráficas de pequeno e médio porte, 
colaboradores e profissionais que trabalham com orçamento. 

 

17, 18 e 19 de novembro | 19h00 às 21h00 | Professor: Fernando Carvalho 

 






