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EDITORIAL

É hora de refletir muito não só sobre

Lembra quando ficávamos horrorizados com
acidentes e tragédias, como a morte de 200
pessoas em uma queda de avião? Hoje isso
parece pouco, muito pouco diante da cerca
de três mil pessoas que estão perdendo a
vida para a covid-19 todos os dias. E num
cenário como esse é comum surgirem dois
tipos de comportamentos: um é aquele em
que as pessoas acabam se acostumando,
perdendo a noção da gravidade, vendo o
atual momento como normal, afinal hoje são
dois mil mortos, amanhã serão mais dois mil
e assim vai. O outro tipo de comportamento
é o do medo, que faz paralisar a vida e os
planos. Assim, o que precisa ser feito vai
sendo postergado à espera de que tudo
volte a ser como era antes. Ter um ou outro
tipo de comportamento é de cada pessoa,
mas o que quero pontuar aqui é a difícil, mas
necessária busca do equilíbrio e da reflexão,
não só sobre os negócios, mas sobre você
também.
Ao meu ver, o equilíbrio consiste em
se comover, sim, com o que está
acontecendo, mas sem se deixar paralisar.
Porque, por mais que já estejamos falando
disso há um ano, a pandemia vai passar.
Quando ela passar, haverá uma corrida
grande pelo consumo, e o consumo
sempre reflete direta e indiretamente de
forma positiva em nosso setor. Sei que
às vezes isso soa como repetitivo, mas
o empresário gráfico precisa focar suas
energias em pensar o seu negócio.
pré•impressão

Se já tínhamos as dificuldades inerentes
ao nosso setor, elas se ampliaram com
a pandemia, porém, ainda assim somos
uma indústria forte, que está intimamente
ligada ao que acontece com a economia.
Padecemos nas quedas na mesma medida
em que nos beneficiamos no crescimento
econômico.
Só que, ao contrário do que eu já disse
algumas vezes aos associados, a sugestão
que eu quero dar hoje sobre pensar o
negócio vai além de olhar para a gráfica
em si. Diante de tantas perdas que
temos visto diariamente, algumas muito

próximas de nós, a reflexão que eu provoco
neste editorial é mais para o lado pessoal.
Acredito que, para termos uma empresa
forte, precisamos estar fortes e centrados.
No cenário atual, é fácil se perder, ficar
aéreo, sair do caminho. E em um momento
assim costumam vir decisões precipitadas
e, no pior dos casos, decisões que podem
colocar em risco anos de trabalho.
Por isso, a minha sugestão é que você faça
uma reflexão sincera e detalhada de como
vem agindo. Está mais ansioso, nervoso,
angustiado? Tem se colocado em dúvida
quanto à sobrevivência do seu negócio no

Edson Benvenho
Presidente do Sigep | Abigraf - PR Gestão 2019/2022
www.sigep.org.br
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negócios, mas em relação a você

pós-pandemia? Por outro lado, acredita
que aumentou a confiança em fazer a
gráfica se desenvolver ainda mais nas
eventuais oportunidades que virão? Ou
sente-se perdido, sem saber o que fazer
hoje e no futuro?
Essas inquietações são normais em
tempos de dificuldades globais, pois as
respostas para as dúvidas dependem de
uma série de fatores que estão além do
nosso controle. É diferente quando a nossa
gráfica está passando por um problema
pontual, de produção ou de venda, por
exemplo, que cabe diretamente a nós
encontrar a solução. Quando não temos
o controle, ficamos vulneráveis, com o

sentimento de impotência mais latente.
É por este motivo que sugiro a reflexão
honesta e diária. Não é hora de tomar
grandes decisões de forma precipitada.
Não é hora de acelerar o otimismo e nem
de dar campo ao pessimismo. O momento
é de acalmar o espírito, centralizar o seu
prumo, avaliar e reavaliar cada passo
dado. Se possível, faça trabalhos voltados
à mentalização e à respiração. Vá ao
encontro de suas raízes, de seus valores
e comprometimentos. Aproveite para
analisar o que construiu até aqui e até
aonde quer chegar.
Talvez, por linhas tortas, estejamos
ganhando um incentivo para repensar

nossas vidas sob vários aspectos. A perda
de entes queridos tão inesperadamente,
por exemplo, pode nos fazer refletir
se estamos dando a atenção que eles
merecem; a nossa fragilidade perante
o vírus pode sinalizar o quanto nos
descuidamos de nós mesmos. Assim como
a esperança em superar tudo isso pode nos
mostrar o quanto somos fortes e capazes
de continuar vencendo a luta diária de ser
empresário gráfico.
Resumindo o que quero dizer, agora é hora
de ir sem pressa, mas sem pausa. Reflita e
busque o equilíbrio na vida e nos negócios.
Encontre o melhor caminho que te faça feliz
com a sua gráfica e consigo mesmo.

Liderança é fornecer soluções efetivas
A Bremen Sistemas é a empresa que mais cresce no segmento de Software para Gerenciamento Gráfico no país, trazendo sempre o que há de melhor no mercado para
melhorar o dia a dia de nossos clientes e parceiros.
Tenha automatização de processos e controle sobre as operações da sua empresa;
Redução de custos e riscos;
Otimização do fluxo da informação;
Precisão e segurança das informações em tempo real;

Nossas Soluções:
Orçamento, Faturamento, Financeiro, Estoque, PCP, CRM,
Balcão, Custos, B.I e Backup Cloud
Nossas Integrações:
c

Eliminação de retrabalho;

ISO - 9001

FSC

Maior escalabilidade;
Melhorias continuas e possibilidade de Integrações.
Telefone: 47 3035.1022 | E-mail: comercial@bremen.com.br | Site: www.bremen.com.br
www.sigep.org.br
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Abertas as inscrições para
o 3° Prêmio Literário
Afeigraf 2021
Estão abertas as inscrições para o 3°
Prêmio Literário Afeigraf 2021. O prêmio,
promovido pela Associação dos Agentes
de Fornecedores de Equipamentos e
Insumos para a Indústria Gráfica (Afeigraf),
com o apoio da Scortecci Editora,
tem por objetivo prestigiar a literatura
brasileira e descobrir novos talentos com
a publicação em antologia dos trabalhos
selecionados por uma comissão julgadora.
É da expertise da entidade patrocinadora,
fornecedora de tecnologia para o mercado
gráfico, promover através da comunicação
gráfica o conhecimento sustentável da
cultura impressa.
O regulamento da premiação prevê tema
livre, com inscrições que devem ser
feitas até 31 de julho. Podem participar

brasileiros, maiores de 16 anos, residentes
ou não no Brasil. O autor pode participar
com uma poesia, obrigatoriamente inédita
e de sua autoria. A obra terá que ter um
título e estar em língua portuguesa, o que
não impede o uso de termos estrangeiros
no texto.

ou taxa e todos os custos, inclusive de
edição e impressão da obra, serão pagos
pela promotora. Os autores vencedores
receberão pelo correio, gratuitamente,
cinco exemplares da obra a título de

O concurso será dividido por região
geográfica (Norte, Nordeste, CentroOeste, Sudeste e Sul) e premiará dez
autores por região, independentemente do
seu endereço atual.

Cronograma

Entre os prêmios, estão a publicação
da obra na antologia do 3º Prêmio
Literário Afeigraf 2021 com 50 poesias,
selecionadas pela comissão julgadora,
mais biografia do autor. Não haverá por
parte dos participantes nenhuma despesa

BRASIL

Computer to Plate
UV Convencional
Térmico, Flexo

Densitômetros
Espectrodensitômetros
Leitores de Chapas

direito autoral.

- Inscrições: até 31 de julho de 2021.
- Período de seleção: até 15 de setembro
de 2021.
- Resultado: até 31 de outubro de 2021.
- Lançamento: novembro ou dezembro de
2021 (a confirmar).

Informações pelo site:
www.scortecci.com.br

(41) 3035-5553

Workflow Sierra
RIP Harlequin Navigator
CIP3, Blue Box

Chapas
Cosmolight: Flexo Água
Printight: Letterpress

www.alephgraphics.com.br
pré•impressão

www.sigep.org.br

20 A 23 DE OUTUBRO DE 2021
EXPO CENTER NORTE | SÃO PAULO

Inscreva-se GRATUITAMENTE
agora mesmo, acessando o
QR CODE ou o nosso site:
www.fespabrasil.com.br
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ExpoPrint & ConverExpo
2022 será palco da evolução
da indústria
Falta pouco menos de um ano para a
realização da ExpoPrint & ConverExpo
Latin America 2022. De 5 a 9 de abril,
os Pavilhões Verde e Vermelho do
Expo Center Norte, em São Paulo,
receberão tecnologias de ponta visando
uma transformação nos negócios de
empresários de impressão do Brasil e do
mundo.
Considerada a maior feira de impressão
das Américas, a iniciativa chega a sua
quinta edição pronta para mostrar uma
indústria forte e preparada para encarar
todos os desafios que surgiram e que
seguirão surgindo, especialmente pelas
novas demandas da sociedade, como
o aumento do e-commerce e delivery,
assim como novos apelos por soluções
mais sustentáveis.
O grande diferencial da ExpoPrint
& ConverExpo é conseguir endereçar,
em um só evento, soluções para todos
os segmentos da impressão. Seja para
impressão editorial, com a força dos
livros impressos, passando por tudo que

pré•impressão

a impressão promocional pode oferecer
em materiais diferenciados, chegando
a tendências como estamparia digital
e todas as capacidades para grandes
formatos, brindes, fotografia e, claro, tudo
sobre embalagens e rótulos.
Além de trazer todos os mercados em
que a impressão atua, o grande evento
do setor une as diferentes tecnologias que
fazem parte da cadeia de produção, seja
ela a impressão offset, flexográfica, digital,
serigráfica e todas as outras, cada uma com
suas características e diferenciais. Assim,
o visitante consegue fazer comparações,
entender o funcionamento de cada
equipamento, ver aplicações diferentes e
fecha negócio com a certeza de que está
fazendo a melhor escolha.
Com a missão de participar da evolução
da indústria, a ExpoPrint & ConverExpo
também está preparando uma série de
iniciativas técnicas gratuitas para os
profissionais do setor. São congressos,
mesas de debate, orientações e atividades
práticas, para que todo visitante saia

da feira plenamente satisfeito, unindo
conhecimento tecnológico e de mercado.
Todas as iniciativas para a próxima edição
serão divulgadas em breve.
O momento em que a ExpoPrint &
ConverExpo irá acontecer, em abril de
2022, fará também com que a feira seja
o grande centro da demonstração de
tecnologias revolucionárias para a indústria
de impressão. Todos os grandes players
estão com novidades represadas por conta
do momento atual e utilizarão a feira como
o principal palco de lançamentos globais
exclusivos.
A ExpoPrint é uma realização da Afeigraf
(Associação dos Agentes de Fornecedores
de Equipamentos e Insumos para a Indústria
Gráfica) e a ConverExpo uma realização da
ABFLEXO-FTA/Brasil (Associação Brasileira
Técnica de Flexografia). A feira tem a
organização e promoção da APS Eventos
Corporativos. A inscrição gratuita para
visitação está aberta em: www.expoprint.
com.br/pt/visitar/cadastro.

www.sigep.org.br
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Fespa Digital Printing é adiada
para 20 a 23 de outubro de 2021

A FESPA Digital Printing foi adiada para
os dias 20 a 23 de outubro de 2021. Ela
segue no Pavilhão Azul do Expo Center
Norte, em São Paulo, e vai mostrar ao
visitante o poder da impressão digital,
com lançamentos exclusivos de grandes
players do setor.
De acordo com a organização do
evento, a nova data encontrará um
ótimo momento, pois se dará em
um panorama mais positivo com o
andamento da campanha de vacinação
e também de um melhor desempenho
da economia na relação com o primeiro
trimestre deste ano.
A principal feira de impressão digital do
país vai mostrar como os empresários
do setor vêm superando todos os
desafios e encontrando caminhos que
levam à eficiência à lucratividade.
A feira vai estar totalmente em harmonia
com a situação atual no mundo em
função da pandemia. A comunicação
visual, com suas capacidades de
grandes formatos para nichos como
o de sinalização, se reinventou e
se adaptou às demandas atuais,
especialmente para tratar de reforçar
as questões de distanciamento. Aqui o
uso do acrílico também foi muito visto,
ligando a impressão aos equipamentos
de corte e laser.
Com as pessoas mais tempo em casa
e com a implantação do home office,
houve mais interesse por deixar o
pré•impressão

ambiente mais bonito e confortável. A
decoração impressão entrou em jogo, seja
com os adesivos de papel de parede ou
com itens de decoração em estamparia
digital, como cortinas e almofadas.

digital em baixas tiragens e com o uso

O mesmo pensamento pode ser aplicado
com o aumento das compras online por
conta do isolamento. O profissional de
impressão digital que já estava pronto
para atender a essa demanda conseguiu
atingir novos clientes, comercializando,
por exemplo, itens para casa feitos em
sublimação & transfer (canecas, garrafas,
cases e outros). E, para cada item vendido
online, uma embalagem será necessária.

relevância. São trabalhos com as melhores

A FESPA Digital Printing vai além e
mostrará também o poder da impressão

pré-impressão, gerenciamento de arquivo,

da capacidade de dados variáveis e
enobrecimento do impresso. Apresenta os
belos projetos da impressão de fotolivros
e da impressão de mala-direta de alta
margens em que a criatividade é quem
manda.
É claro que a principal feira de impressão
digital do país mostrará os equipamentos
mais

produtivos,

com

velocidades

superiores quando encontra-se o acerto
perfeito. Para isso, o visitante estará em
contato com todos os softwares que podem
fazer parte de um parque gráfico, seja de
cor ou gestão da empresa.
www.sigep.org.br
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Foto: O campeonato de envelopamento é um dos destaques da Fespa.
Crédito: Divulgação

Iniciativas técnicas e
melhores práticas
O mercado sempre aguarda a FESPA
Digital Printing por ser um grandioso
encontro presencial para debater boas
práticas, apresentar novas tecnologias
e propor uma reflexão sobre presente e
futuro do nosso segmento.
O entendimento do novo mundo da
impressão digital está presente na
conversa entre os visitantes e expositores,
na troca de ideias com os profissionais do
setor e também através das iniciativas
técnicas gratuitas, com uma cuidadosa
curadoria em sua grade de palestras.
O Digital Textile Conference tem seu
interesse aumentado ano a ano com mais
empresas adotando as tecnologias de
estamparia digital. É o ponto para debater
como as indústrias de vestuário, decoração
e sinalização vêm adotando a impressão
www.sigep.org.br

digital têxtil e como encontrar as melhores
janelas de oportunidade.
Outros tópicos também estão presentes
durante os congressos da feira, como toda
a parte de vendas e gestão de negócios,
os avanços tecnológicos, as tendências
que a indústria considera que devem
virar realidade nas empresas, soluções
criativas para problemas comuns e muito
mais, como a Ilha da Sublimação, espaço
especial para quem deseja ingressar
ou aprimorar suas técnicas no setor de
sublimação & transfer.
Outro momento esperado é o Cambea,
mega campeonato de envelopamento
automotivo que chega à sua décima
edição. Realizado pela Alltak, a FESPA
Digital Printing recebe o torneio que
tradicionalmente reúne os aplicadores
para conversarem e trocarem ideias
sobre seus trabalhos, tudo em meio a uma
eletrizante disputa pelo título.

Falando em disputa, a FESPA Digital
Printing vai receber mais uma edição do
Prêmio GF Bureau Criativo, promovido pela
Revista Grandes Formatos, que celebra os
melhores trabalhos de comunicação visual
e desperta nos participantes o instinto de
criatividade e transformação.
Outra ação técnica desenvolvida dentro da
principal feira de impressão digital do país
e a Arena Maker, um espaço especial que
vai mostrar como materiais termoplásticos
- entre eles o acrílico - podem se
transformar em peças bem interessantes
para comunicação visual, sinalização e até
em brindes.
Para visitar a FESPA Digital Printing e
aproveitar tudo que a impressão digital
tem a oferecer, o profissional do setor pode
fazer a inscrição antecipada e gratuita,
concorrendo ainda a uma Alexa Echo Show
5: Saiba mais em www.fespadigitalprinting.
com.br/visitar
outubro / novembro / dezembro - No 126
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Conferência Mundial da EFI
Engage tem lançamentos e
oportunidades para clientes
A primeira conferência mundial de
usuários virtuais para clientes da
Electronics For Imaging Inc., EFI™
Engage apresentou recursos ainda mais
inovadores que aceleram a capacidade
dos clientes na transição da impressão
analógica para digital de maneira eficiente
e lucrativa. O evento, realizado de 25
de janeiro a 05 de fevereiro, ofereceu
um ambiente de exposição virtual, com
demonstrações e apresentações do
Productivity Suite MIS/ERP, impressão de
jato de tinta e soluções de front-end digital
(DFE) da Fiery®. Avançadas tecnologias
de jato de tinta de formatos supergrandes
na Engage incluem um dispositivo híbrido
VUTEk® XT inovador recém-lançado
– uma das muitas soluções de gráfico
de impressão de formato supergrande
lançadas no evento.
Além dos workshops, apresentações,
seminários e discussões sobre a
impressão comercial, sistemas de
embalagem e aplicativos de gráfico de
impressão jato de tinta, a EFI Engage foi a
primeira conferência global de usuários da
EFI a oferecer uma sequência completa
de treinamentos sobre impressão
têxtil industrial, com treinamentos e
demonstrações envolvendo o portfólio
completo de soluções de produção digital
da EFI Reggiani para indústrias têxteis e
fabricantes de peças de vestuários.
O evento trouxe amplo treinamento de
pré•impressão

aplicativos para papelão ondulado e outras
conversões de embalagens. Apresentou
ainda sessões introdutórias e detalhadas
de importantes oportunidades no mercado
de materiais de construção, incluindo as
soluções para efeitos de decoração EFI
Cretaprint®, juntamente com aplicativos
de produção digital industrial de altíssima
qualidade que usam as impressoras
de passagem única da EFI Cubik para
decoração e coloração digital de madeira.
“A EFI Engage ofereceu um vasto leque
de conteúdo informação para auxiliar
a formação dos clientes em novas
oportunidades, bem como trouxe o
primeiro passo para ideias úteis que podem
impulsioná-los em uma nova era que
transcende "a fase normal dos negócios",
disse o presidente de CEO da EFI Jeff
Jacobson. “Os participantes aprenderam
sobre os pontos chaves de iniciativas
que poderão empregar no futuro com a
inovação do fluxo de trabalho de ponta,
juntamente com a importante expansão
na evolução da impressão analógica para
digital que acompanha nossas recentes
soluções de jato de tinta mais avançadas.”
As soluções de inovações premiadas
durante a Engage incluem:

• Os novos lançamentos da versão 9 das
ofertas do Productivity Suite da EFI, que
trazem ampla cobertura para fluxos de
trabalho validados em gerenciamento
de produção e negócios de impressão

Foto: nova impressora híbrida da EFI VUTEk XT de
ultravelocidade está entre as inovações premiadas
durante a Engage.
Crédito: Divulgação

comercial, mala, gráficos de exibição,
publicação e operações de embalagens
– com base em plataformas MIS/ERP da
EFI reconhecidas no mercado, como o
software Monarch, Pace™, Radius®, CTI e
Technique.
• A nova impressora híbrida da EFI
VUTEk XT de ultravelocidade – uma
solução inovadora projetada para reduzir
de maneira significativa o custo total de
propriedade com a produção superior,
ultrapassando 375 placas por hora, um
suprimento de tinta inovador e o poder do
fluxo de trabalho integrado da EFI. A nova
tecnologia de suprimento de tinta CP5G na
impressora proporciona circulação de tinta
completa, com superior posicionamento
de pontos envolvendo 5 picolitros e
imagem greyscale – um robusto conjunto
de recursos oferece imagem de texto em
linhas finas e imagens quase litográficas,
com conjuntos de tinta em 4 cores CMYK.
• Um segundo produto de ponta com
ultravelocidade, uma impressora de
passagem única e gráfico de impressão
www.sigep.org.br
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otimizada para produção de grande volume
em mídia de sinalização com velocidade de
até 1.000 folhas por hora.
• As mais rápidas impressoras de formato
supergrandes de rolo a rolo da EFI - as
novas impressoras LED UV EFI VUTEk
Q3r e Q5r com capacidade estendida para
atender a um amplo leque de desafios,
aplicativos de alto volume, recursos
premiados como o acabamento em linha
de branco e impressão multicamadas,
coleção e opções de blockout automático e
impressão em retroiluminados que ajudam
os usuários a conquistarem uma saliente
redução no custo total de operação.
• O mais recente lançamento de interface
de gerenciamento da EFI, a Fiery Command
WorkStation® versão 6.6, que proporciona
os recursos mais robustos da empresa em
termos de interface de busca e aprimora
os recursos de edição de cores especiais
e curvas mais rápidas, juntamente com
o acesso a um conjunto de recursos
adicionais, como o pacote de aplicativos
baseados em nuvem EFI IQ™ para ajudar
as empresas de impressão a extraírem
valor dos dados para minimizar as falhas,
otimizar a utilização do equipamento e
obter qualidade de impressão superior.
• A última versão do Fiery JobFlow™,
uma solução de automação de produção
de pré-impressão que agora oferece aos
usuários o poder de aprimorar as imagens
de maneira significativa, com resultados
de excelente qualidade, reorganização
de páginas de PDF, para facilitar o
gerenciamento de tarefas longas e coletar
tarefas com base de horário para garantir
que a produção cumpra os prazos.
Com mais de 200 sessões de conferência
online, a EFI Engage destacou os recursos
avançados com os quais as empresas de
impressão e embalagem podem contar,
gerando uma produção de impressão
integrada, mais uniforme, mais rápida e
mais econômica. A nova oferta da EFI
Fiery Command WorkStation - a interface
central líder de mercado gratuita utilizada
www.sigep.org.br

para atender centenas de milhares de
dispositivos de impressão digital da Fiery
Driven™ por todo o mundo - facilita um
melhor gerenciamento das operações
de impressão digital, mesmo em várias
impressoras e locais, com a produção de
impressão da mais alta qualidade com o
mínimo de erros.
Recursos de impressão digital
líderes de mercado para oferecer
oportunidades

Um usuário pioneiro da Fiery Command
WorkStation 6.6, Tom Griffiths, CEO
da Slough, uma agência de impressão
e design da Inglaterra Page Visions,
conquista um trabalho mais eficiente ao
criar e gerenciar as tarefas – utilizando
especialmente a capacidade de criar e
salvar muitas pesquisas específicas.
“Os mais recentes recursos fornecidos
na Fiery Command WorkStation a
tornam muito mais do que uma simples
ferramenta de pré-impressão para
operadores de impressão,” disse Griffiths.
“Com a nova Pesquisa avançada da versão
6.6 significa que somos capazes de obter
uma filtragem muito granular com nosso
trabalho e combinar parâmetros para criar
eficiências de produção. E ainda, o fato de
poder contar com a estabilidade sólida da
Fiery Command WorkStation também é
fundamental para nós.”
Outro lançamento inovador durante
a Engage, a mais recente versão do
software EFI Fiery JobFlow, rompe as
barreiras para a automação da impressão.
Com o software, os usuários podem
reproduzir imagens de maneira eficiente
em aplicativos de formatos grandes e
supergrandes. Um módulo de página
no software permite que os operadores
gerenciem facilmente tarefas longas,
dividindo um PDF em várias páginas,
marcadores de PDF ou intervalos de
páginas. Os usuários também podem
definir um comportamento para rotina
de impressão utilizando o JobFlow, para
imprimir os trabalhos o mais rápido

possível quando um servidor Fiery não
estiver disponível.
Um importante lançamento de inovação da
produção durante o Engage para impressão
digital de folhas soltas - a integração
entre o software EFI Fiery Impose e os
dispositivos cortadores longitudinais/
guilhotinas/vincadeira DC-618 Duplo automatiza a preparação de trabalhos e a
configuração do módulo de acabamento
para tarefas personalizadas mais
lucrativas. A integração reduz pela metade
o tempo de configuração inicial do fluxo de
trabalho e economiza aos usuários até 70%
no tempo de preparação dos trabalhos de
impressão com comunicação bidirecional,
automatizada e sem interrupção.
Além do mais recente fluxo de trabalho
da EFI, o Fiery DFE e as ofertas de gráfico
de impressão jato de tinta na área de
exposição da EFI Engage, a conferência
deste ano também trouxe soluções de
parceiros, como as Soluções Comerciais
da 3M™, Aberdeen Fabrics; Duplo®;
ISCorp™; Lubrizol®, Progress® Software
Corp.; Ricoh®; e Thomson Reuters®.

Sobre a EFI
A EFI™ é uma empresa de tecnologia,
líder mundial na transformação da imagem
analógica para digital. Com sede no Vale
do Silício, a empresa oferece soluções que
aumentam a competitividade e incentivam
a produtividade dos clientes. São
equipamentos inovadores para impressão
digital no mercado de sinalização,
embalagens, tecidos, azulejos de cerâmica,
com uma ampla variedade de tintas, frontends digitais, além do conjunto de fluxo de
trabalho empresarial e de produção que
transforma e simplifica os processos. A
partir do escritório na cidade de São Paulo,
Brasil, a empresa tem forte presença na
América Latina, com aproximadamente
100
colaboradores,
disponibilizando
serviços e suporte técnico para todos as
linhas de produtos.
www.efi.com
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Bremen Sistemas é premiada
no 19º Prêmio Graphprint

Em função do seu trabalho em 2020, a
Bremen Sistemas, de Blumenau (SC), foi
premiada no 19° Prêmio Graphprint na
categoria Software de Gerenciamento
Gráfico, em festa virtual no dia 9 de
dezembro, transmitida pelo Youtube.
Com mais de 20 anos de atuação, a
Bremen é pioneira no desenvolvimento
e comercialização de software de
gestão especifico para indústria gráfica,
atendendo a todo mercado brasileiro.
O gerente comercial da Bremen, Cleiton
Dapont, ressaltou a importância da
conquista. "Para a Bremen Sistemas,
ser reconhecida mais uma vez como
a melhor fornecedora de software
de gerenciamento gráfico é muito
gratificante, uma vez que ao logo
desses mais de 20 anos de história
sempre trabalhamos com o intuito de
poder oferecer serviços de qualidade
aos nossos clientes e parceiros. Esse
reconhecimento demonstra que estamos
no caminho certo, ou seja, reforça que
o trabalho executado até aqui contribuiu
de alguma forma para facilitar a intensa
rotina do ramo gráfico. Mais uma vez
obrigado a todos nossos colaboradores,
parceiros, e principalmente, nossos
clientes, que são o real motivo de sempre
buscarmos evoluir e trazer o que há de
melhor no mercado."
No comando da premiação, estiveram o
CEO da Agnelo Editora, Agnelo de Barros
Neto, e a atriz e apresentadora Dani
pré•impressão

Reis que, com a participação ao vivo de
representantes do setor, fizeram o anúncio
dos finalistas e vencedores.
A pesquisa apontou as empresas que mais
se destacaram no ano, por meio de uma
análise crítica, que propicia a valorização
do mercado gráfico, colhendo a opinião

dos profissionais que atuam no segmento.
No total, foram eleitos 36 vencedores, com
24 categorias de fornecedores, seis de
personalidade e seis de melhores gráficas.
Bremen Sistemas
www.bremen.com.br
(47) 3035-1022
www.sigep.org.br

16

MATÉRIA DE CAPA

Abigraf Paraná: 52
anos apoiando o
empresário gráfico
Oficialmente não teve festa e provavelmente
boa parte dos empresários gráficos nem se
deu conta do que havia para comemorar
no último 4 de março de 2021. Afinal,
em tempos de pandemia, conseguir
administrar o negócio já é mais do que
motivo para comemoração. Mas é preciso
registrar que 4 de março foi o aniversário
de 52 anos da Abigraf-PR (Associação
Brasileira da Indústria Gráfica – Abigraf
Regional Paraná). Enfatizamos a data
porque a Abigraf-PR, assim como o Sigep e
tantas outras entidades do setor, têm papel
preponderante na força que o empresário
gráfico ainda encontra diariamente para
superar todas as adversidades.
Mais do que comemorar os 52 anos de
existência da Abigraf-PR, a lembrança do
aniversário também é importante para
clarear na mente do associado que ele
não está sozinho, que pode contar com
o apoio organizado e focado no que ele

precisa para continuar caminhando nestes
tempos difíceis. “Às vezes, em momentos
de tristeza global, dificuldades econômicas
e ansiedade por conta desta pandemia,
o que precisamos é de alguém para nos
dizer que estamos juntos. Isso tem um
poder revigorante. É isso que o Sigep/
Abigraf-PR fazem e é isso que queremos
muito que o nosso associado perceba.
Estamos aqui, diariamente, para dar
suporte e para jogar luz aos momentos de
escuridão que invadem os pensamentos de
todos em tempos difíceis como agora”, diz
o presidente do Sigep/Abigraf-PR, Edson
Benvenho.
Benvenho lembra que o atendimento via
grupo de WhatsaApp, e-mail e telefone
aumentou muito aos associados durante
a pandemia. Isso, por conta da forçatarefa criada para dirimir dúvidas, trazer
sugestões e atualizar constantemente o
empresário gráfico sobre medidas, leis,

decretos e os movimentos econômicos
que possam impactar o setor. “Sempre
foi papel das entidades prestar este apoio,
mas neste momento estamos ainda mais
concentrados em dar ao associado um
arsenal de informações filtradas no que
realmente é de interesse para a gestão
diária da empresa. Neste trabalho,
contamos com o apoio e a parceria da
Abigraf Nacional e de outras regionais,
principalmente aqui do Sul, além do
Sistema Fiep”.

Desenvolvimento da
indústria gráfica
E não é para menos que a entidade aja
reativa e proativamente para apoiar o
empresário. Tem sido assim desde que,
em 4 de março de 1969, foi oficializada a
instalação da Abigraf-PR, com autorização
expressa assinada pela diretoria da Abigraf

quem pode oferecer um vasto portfolio
de tintas agregando o máximo de valor
aos nossos clientes?
nós podemos.

Unidade Bonsucesso I - Av. Amâncio Gaiolli, 770. Tel.: +55 11 2462-2500
Unidade Bonsucesso II - Av. Amâncio Gaiolli, 814. Tel.: +55 11 2482-8100
Guarulhos/SP - 07251-250 - www.sunchemical.com
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Nacional. Em 12 de junho do mesmo ano,
era eleita a primeira diretoria, com Oscar
Schrappe Sobrinho como o primeiro
presidente da Abigraf-PR. A partir daí, a
entidade vem se notabilizando por criar
medidas que contribuam diretamente para
o desenvolvimento da indústria gráfica
paranaense, além de agir prontamente
nas demandas técnicas, jurídicas, políticas
e econômicas que surgem praticamente
todos os dias.
As décadas mostraram que houve grandes
demandas, como as relatadas no livro
Memórias e Histórias da Indústria Gráfica
do Paraná, lançado em 2007 pelo Sigep/
Abigraf-PR, em um trabalho realizado
pelos profissionais Joaquin Fernandez
Presas e Guadalupe Fernandez Presas.
Desde a criação da regional, sempre houve
um tema que incomodava os empresários
e que precisava de solução, como
a concorrência desleal que
o setor tinha com
as gráficas

www.sigep.org.br

estatais, filantrópicas, entre outras. O
problema estava nas isenções de tributos
que essas gráficas recebiam, o que lhes
dava enorme vantagem competitiva
frente às gráficas privadas. “É só olhar
para a história para perceber como
constantemente tivemos que nos unir,
nos fortalecer para brigarmos pelo bem
comum do setor. O que dá orgulho em
relação ao setor gráfico, é que essa união
nunca ficou apenas na intenção, havendo
muita ação das diretorias do Sigep/
Abigraf-PR, desde a sua criação”, diz
Benvenho.

Encontro dos gráficos
A solução para o problema específico da
concorrência desleal e a definição de outras
medidas que precisavam ser alinhadas
entre os empresários incentivaram a

Abigraf-PR a realizar o I Encontro dos
Industriais Gráficos do Paraná, que
aconteceu em Curitiba, de 19 a 22 de
maio de 1971, na sede da Federação das
Indústrias do Estado do Paraná (Fiep). O
evento foi realizado com apoio da Abigraf
Nacional e reuniu mais de 200 pessoas de
vários estados. As discussões a respeito da
estatização, iniciadas no evento, ganharam
força e vieram a ser atendidas em 1982, no
governo do presidente João Figueiredo. Por
meio de decreto, ele proibiu a criação de
unidades gráficas na administração direta
e indireta, assim como em fundações do
governo federal ou mantidas pelo governo
federal.
Os desafios iam surgindo aos montes e
precisavam ser resolvidos para fomentar
o crescimento das gráficas. Com a
necessidade de modernizar os parques
fabris, começou a faltar mão de obra
qualificada, o que levou a Abigraf-PR e
o Sigep a discutirem com o Senai-PR
a criação de uma escola gráfica para

outubro / novembro / dezembro - No 126
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formação de profissionais capacitados
a operarem os novos equipamentos.
Aos poucos a escola foi sendo montada
e hoje funciona em Curitiba, na unidade
Senai-Portão, com cursos de capacitação
e aprimoramento em diversas áreas, da
pré-impressão ao acabamento.
Ao longo dos anos, a cinquentona
Abigraf-PR também se preocupou – e
muito -, com o aprimoramento da gestão
do negócio gráfico. Desta forma, incentiva
gerentes, diretores e donos das gráficas
a participarem de palestras, workshops,
treinamentos, congressos e outras
atividades que trazem conteúdos úteis
para a gestão diária da empresa. Alguns
desses eventos foram realizados em
âmbito nacional, como as várias edições
do Congresso Brasileiro da Indústria
Gráfica, que, inclusive, foi realizado
três vezes no Paraná, em 1987 (Foz do
Iguaçu), em 1999 (Curitiba) e em 2011
(Foz do Iguaçu). No evento de 1999, em
Curitiba, aconteceu simultaneamente o II
Congresso Interamericano de La Indústria
Gráfica del Cono Sur (Grafsur).

conscientize disso, mas estar dentro da
entidade, participando de tudo o que ela
oferece, traz um enriquecimento enorme
para a visão global do negócio. Ajuda o
gestor a enxergar o que está errado e quais
seriam as melhores soluções”, explica o
presidente Edson Benvenho.
E se muitos associados não podem ou
preferem não participar dos encontros, o
Sigep/Abigraf-PR ampliaram o alcance de
suas ações com um canal de comunicação
impresso,

inicialmente

chamado

de

Opinião Gráfica, que surgiu em dezembro
de 1986 na forma de um boletim. Depois,
em 1990, transformou-se no informativo
Pré.Impressão, que em 2005 ganhou o
formato de revista, como é até hoje.
Foi da percepção de que era necessário
fomentar a boa gestão que surgiu – pelas
mãos do ex-presidente José Toaldo Filho
-, o Prêmio Paranaense de Excelência
Gráfica Oscar Schrappe Sobrinho, que
nasceu em 2002 e teve a primeira edição
em 2003. Interrompida em 2020 em função

O repasse de conhecimento aos associados
ao longo da história também vem sendo
feito na própria sede do Sigep/AbigrafPR, com encontros com fornecedores,
parceiros e referências nos mais diversos
assuntos. A sede das entidades foi palco
de várias edições do InformAÇÃO –
Fórum Paranaense de Tendências para a
Indústria Gráfica, sempre trazendo temas
técnicos, de gestão e de motivação. “É

da pandemia, a premiação se tornou uma

uma pena que nem todo empresário se

regionais.

pré•impressão

grande impulsionadora da melhoria na
qualidade e criatividade dos produtos
que saem das gráficas diariamente para
o mercado. Tanto é verdade que hoje o
Prêmio Oscar Schrappe Sobrinho é um dos
mais importantes prêmios de excelência
gráfica do Brasil, tendo sido modelo para
criação de premiações de várias Abigraf’s

União e
confraternização
Uma das características que a direção da
Abigraf-PR e do Sigep imprimiu ao Prêmio
Oscar Schrappe é o de se transformar em
um grande momento de confraternização
para as gráficas associadas ou não, mídia,
agências de design e criação, líderes
empresariais, fornecedores/patrocinadores,
clientes e trabalhadores do setor. A conversa
descontraída em meio a um cenário de
celebração ajuda a fortalecer os laços de
amizades, e, por que não, de negócios
e parcerias também. “Claro que tem a
competitividade, pois todos querem ver os
seus produtos premiados, mas o clima de
confraternização e descontração também
favorece trocas de ideias, que levam a
negócios e estreitamento de parcerias. Todos
saem ganhando”, afirma Edson Benvenho.
Também, por isso, nos 52 anos da AbigrafPR as diretorias fizeram questão de
organizar eventos de confraternização. Nas
décadas de 70 e 80, por exemplo, o destaque
eram as festas da “Família Gráfica”. Outro
ponto de encontro dos associados sempre
foram as confraternizações de fim de ano,
além de celebrações do Dia Internacional
das Mulheres.
Ao chegar aos 52 anos, a Abigraf-PR se
depara com um dos momentos mais difíceis
de sua história, procurando se adaptar o
mais rápido possível aos novos tempos e,
desta forma, continuar sendo o porto seguro
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dos associados. “O desafio é enorme, mas
é nas grandes tempestades que se faz um
grande marinheiro. Passamos um ano nesse
mar revolto que está sendo esta pandemia

e podemos dizer que aguentamos bem até
agora. A cada dia nos fortalecemos mais,
porque é assim que tem que ser. Ficar
lamentando não vai resolver. A calmaria

só vai chegar se estivemos ativos e focados
em buscar os dias melhores, pois eles vão
chegar”, ressalta Benvenho.

Depoimentos
Prezado Presidente, Edson Benvenho.
Em nome da indústria gráfica brasileira, lhe parabenizamos, juntamente com toda sua diretoria e equipe, pelos 52 anos da Abigraf
Regional Paraná. Cinco décadas são um marco histórico na vida de uma entidade e refletem uma trajetória árdua, louvável e
digna de reconhecimento. Nesta data memorável, há muitos motivos para comemorar, pois esta Regional, forte, participativa e
formadora de opiniões, tem sido referencial de êxito, seriedade, profissionalismo e competência, brindando cotidianamente não
apenas seus associados, mas também todos segmentos da indústria gráfica que representa.
Temos a honra de celebrar juntamente com vocês estes 52 anos, e aproveitamos este momento tão especial para ressaltar a
satisfação em ter a Abigraf Regional Paraná como nossa associada e parceira.
Desejamos que o sucesso se renove por muitas outras décadas!
Cordialmente,
Levi Ceregato
Presidente da Diretoria Executiva da Abigraf Nacional.

Parabéns Abigraf-PR.
Roque Noschang - presidente da Abigraf-RS e Sindigraf-RS.

Parabéns Abigraf-PR! Lindo exemplo de dedicação e trabalho.
Carlos Augusto Di Giorgio Sobrinho - presidente da Abigraf-RJ.

Parabéns a todo staff que nos representa e a todos que fizeram e fazem parte desta entidade de classe que muito nos orgulha pelo
empenho de melhora em nosso setor!
Cesar Lise – diretor da Lisegraff.

Parabéns à Abigraf-PR. Sucesso sempre!
Angelo Gabarski – ex-presidente da Abigraf-RS.

Parabéns à Abigraf-PR, rumo ao centenário!!!
Fabio Mortara – presidente da Two Sides Brasil.
www.sigep.org.br

outubro / novembro / dezembro - No 126

19

20

MATÉRIA DE CAPA

Parabéns à Abigraf-PR.
Tullio Samorini – diretor da Abigraf-ES.

Parabéns à Abigraf-PR e a todos os envolvidos na liderança desta importante regional.
Julião Flaves Gaúna – presidente do Conselho Diretivo da Abigraf Nacional.

Parabéns à Abigraf do Paraná.
Josair Bastos – presidente da Abigraf-BA.

Grande abraço aos amigos da Abigraf-PR.
Ricardo Carrijo – gerente da Tilibra.

Parabéns à diretoria, colaboradores e associadas na Abigraf Paraná pelos seus 52 anos de atuação junto à indústria
gráfica paranaense.
Luiz Carlos Pinheiro – executivo Abigraf-RS e Sindigraf-RS.

Parabéns a essa diretoria vigorosa, que tenham sempre um resultado exitoso e de sucesso!
Abraço fraterno.
Floriano Alves – diretor da Abigraf Nacional.

Parabéns à diretoria e a todo pessoal do Paraná.
Sidney Anversa – presidente do Sindigraf-SP.

pré•impressão
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AGENDA

Agenda 2021
21 a 24/07 – Future Print - Expo Center Norte, em São Paulo.
20 a 23/10 – Fespa Digital Printing, em São Paulo.
2022 – 30º Prêmio Brasileiro Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini em São Paulo.

pré•impressão

www.sigep.org.br

rbpapeis.com.br

A NOVIDADE DE CHAPAS OFFSET
ALIADA AO MELHOR CUSTO BENEFÍCIO
Facilite seu dia a dia e compre tudo no mesmo distribuidor!
Pensando em você, a Rio Branco também se tornou distribuidor de Chapa, e
para oferecer um produto mais competitivo, criou sua marca Exclusiva: A “Plaat”
Um produto fabricado na Espanha, com matéria prima alemã e com qualidade
superior dos fabricantes mais conhecidos no Brasil.
C

E melhor: Aliando Qualidade com Custo Benefício

M

Y

CM

MY

Faça o teste! Ligue e consulte os formatos.

CY

CMY

K

Excelente imagem
Convencional até
100.000 de tiragem
Térmica até
350.000 de tiragem
UV até 100.000 de tiragem
Alumínio Alemão
Menor tempo de Revelação
Compatível com todo tipo
de Químico
SP Capital e Grande São Paulo
(11) 3738.5900 | (11) 9 9388.5679

Outros Estados e Interior de São Paulo
0800-701-2699 | 0800-472-3422

EXCLUSIVIDADE RIO BRANCO PAPÉIS!
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ABTG anuncia cursos
para o setor gráfico
Veja relação de cursos para maio e junho da ABTG, com vários temas diretamente ligados
ao dia a dia de quem trabalha em gráficas. Lembrando que associados ao Sigep/Abigraf-PR
têm desconto.

Conceitos Fundamentais de
Pré-Impressão

OEE - Índices de Produtividade Aplicados
na Indústria

DATA
11 a 13 de maio de 2021 - 19h às 21h.

DATA
25 a 27 de maio de 2021 - 19h às 21h.

OBJETIVO

OBJETIVO

Orientar aos especialistas em produção de artefinal digital, operadores de pré-impressão e demais
colaboradores quais são os principais conhecimentos e
regras para preparar melhor seus arquivos digitais.

Apresentar os principais conceitos da metodologia OEE (Overall
Equipment Effectiveness - Eficiência Global de Equipamentos), indicador
de desempenho máquinas e de linhas de produção.
Demonstrar os princípios dessa ferramenta desenvolvida para auxiliar
gestores e supervisores de produção a identificar oportunidades de
melhoria de produtividade tanto pela redução de perdas e desperdícios
de processo como pela otimização da capacidade dos equipamentos.

PROGRAMA

• O que é um arquivo digital?;
• Tipos de arquivos digitais;
• Arte final digital, o que é importante saber?;
• Imagens e resolução(vetor ou bitmap);
• RGB, Lab ou CMYK?;
• Estrutura de uma arte final digital. Trim Box, Bleed Box
e outras coisas mais;
• Fontes de letras;
• Trapping;
• Overprint (sobreposição) Knockout (reserva);
• Transparências;
• Pre-Flight, ferramenta muito útil no dia a dia;
• Montagem de artes/páginas;
• Fechamento do arquivo digital;
• Workflows Digitais, RIP’s e provas digitais;
• Algumas armadilhas que podem ser evitadas.

PROGRAMA

• Mapeamento da linha de produção da indústria gráfica;
• Produtividade;
• Capacidade nominal e real;
• Tempos Médios de Parada (TMP);
• Balanceamento das linhas de produção;
• Identificação dos gargalos para diferentes produtos;
• Conceitos fundamentais sobre OEE;
• Melhorias de processo a partir do OEE;
• Como utilizar OEE na Indústria Gráfica;
• Aumento de Produtividade;
• Redução de perdas e desperdícios;
• Otimização de custos.
INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

R$ 36,00 para associados ABTG (Pessoa Física)*.
R$ 60,00 para associados ABTG (Pessoa Jurídica)*.
R$ 84,00 para associados Entidades Apoiadoras*.
R$ 120,00 para não associados.
* Solicite o seu código promocional na hora da inscrição
pelo e-mail: cursos@abtg.org.br.

R$ 36,00 para associados ABTG (Pessoa Física)*
R$ 60,00 para associados ABTG (Pessoa Jurídica)*
R$ 84,00 para associados Entidades Apoiadoras*
R$ 120,00 para não associados
* Solicite o seu código promocional na hora da inscrição pelo e-mail:
cursos@abtg.org.br

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA

Mario Mello.

Antônio Cabral.
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Indústria Gráfica 4.0
DATA

08 a 10 de junho de 2021, 19h às 21h.
Por videoconferência.
OBJETIVO

Orientar os agentes, sejam eles empresários, empresas nacionais
e internacionais fornecedoras de máquinas, equipamentos
e insumos para a indústria gráfica, além de investidores e
profissionais interessados em contribuir com informações para
elaboração de estratégias para enfrentar essa nova revolução
tecnológica da indústria 4.0, baseados nos aspectos histórico,
tecnológico e econômico.
PROGRAMA

• As fases da evolução da indústria e seus efeitos na indústria
gráfica;
• Apresentação dos nove pilares da indústria 4.0;
• A tecnologia móbil 5G e sua aporte à eficiência da indústria 4.0;
• Os desafios econômicos na implantação da indústria 4.0;
• A indústria gráfica no Brasil: Investimentos e desafios futuros;
• A relação PIB/investimentos do setor gráfico;

www.sigep.org.br

• Evolução econômica do setor gráfico;
• O segmento de embalagens e impressão editorial;
• O lean manufacturing, como passo inicial;
• Considerações para a implementação da indústria gráfica 4.0;
• A indústria 4.0 e os impactos na mão de obra;
• As mudanças nos hábitos de consumo e o posicionamento da
indústria gráfica;
• O retorno sobre o investimento;
• A mudança do processo de impressão pela indústria 4.0;
• A harmonia da economia circular, a indústria gráfica e a indústria
4.0.
INVESTIMENTO
R$ 36,00 para associados ABTG (Pessoa Física)*
R$ 60,00 para associados ABTG (Pessoa Jurídica)*
R$ 84,00 para associados Entidades Apoiadoras*
R$ 120,00 para não associados
* Solicite o seu código promocional na hora da inscrição pelo
e-mail: cursos@abtg.org.br
ESPECIALISTA
Jorge Maldonado.
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Senai Portão divulga lista de
cursos na área gráfica
O Senai Portão, em Curitiba, está

digitais

para

divulgando a relação de cursos na área

online.

Contamos

gráfica que estão sendo ofertados em

de aprendizagem adaptativas e toda

2021. São cursos de aperfeiçoamento

infraestrutura para garantir a qualidade

e qualificação para desenvolver novas

no treinamento ofertado”, explicou a

habilidades e ampliar conhecimentos.

coordenadora de Educação do Senai

Além executar processos, o aluno do

Portão, Maria Cecília de Figueiredo Cruz.

Senai aprende a liderar equipes e produzir
inovações tecnológicas.

promover
com

a

interação
plataformas

Segundo Maria Cecília, o momento é
de ser ainda mais resiliente. “Iniciamos

Os cursos poderão ser ofertados in

2021 ainda colhendo os prejuízos de

company de forma presencial ou remota.

uma pandemia, e, dentro deste contexto,

“Neste momento, em que a saúde e o

precisamos ser ainda mais resilientes. A

bem-estar de todos é o mais importante,

indústria gráfica está enfrentando esses

estamos intensificando o uso dos meios

novos desafios mostrando a importância

pré•impressão

do setor no mercado paranaense com
criatividade e tecnologia, buscando agregar
seu valor através da emoção na impressão”
Para ela, neste desafio de superar as
adversidades, o investimento em capital
humano é essencial. “Trazer novas
soluções para otimizar os processos,
reduzir desperdícios e maximizar os ativos
só é possível com investimento em capital
humano. Sem o devido treinamento e
capacitação contínua dos colaboradores, as
máquinas não são operadas corretamente,
os processos não são mapeados ou não
refletem a operação e não há efetividade
no atendimento do cliente”.

www.sigep.org.br
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VEJA A SEGUIR OS CURSOS PROGRAMADOS PARA 2021 NA ÁREA GRÁFICA.
Os cursos são online. Datas e horários precisam ser confirmados na própria área gráfica do Senai.

Curso: Operador de Acabamento Editorial

Curso: Operador de tratamento de imagem

Competência Geral: Operar equipamentos de pósimpressão do segmento gráfico, utilizando matériasprimas, equipamentos, máquinas e ferramentas,
de acordo com normas e procedimentos técnicos e
realizar trabalhos manuais de pós-impressão.

Competência Geral: Realizar tratamento de imagens
e gerenciamento de cores, utilizando aplicativos
e confeccionando provas de contrato, seguindo
normas e procedimentos técnicos, de meio
ambiente, saúde e segurança no trabalho.

Carga Horária: 200h

Carga Horária: 160h

Curso: Operador de Acabamento
Cartotécnico

Curso: Impressor offset

Competência Geral: Operar equipamentos de
acabamento cartotécnico e de enobrecimento,
seguindo normas e procedimentos técnicos, de meio
ambiente, saúde e segurança no trabalho.

Competência Geral: Operar equipamentos gráficos
de impressão offset, considerando processos de préimpressão, impressão e pós-impressão, aplicando
normas e procedimentos técnicos, qualidade, meio
ambiente, saúde e segurança no trabalho.

Carga Horária: 160h

Carga Horária: 340h

Curso: Designer gráfico editorial

Curso: Operador de impressão digital

Competência Geral: Desenvolver projetos
editoriais para mídias digitais e impressas,
seguindo padrões e normas técnicas, referentes à
propriedade intelectual, acessibilidade, usabilidade e
sustentabilidade.

Competência Geral: Operar equipamentos gráficos
de impressão digital, considerando processos
de pré-impressão, impressão e pós-impressão,
aplicando normas e procedimentos técnicos,
qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no
trabalho.

Carga Horária: 104h

Carga Horária: 160h

Curso: Designer gráfico de embalagem
Competência Geral: Desenvolver projetos de
embalagens cartotécnicas e flexíveis, seguindo
padrões e normas técnicas, referentes à propriedade
intelectual, à acessibilidade, à usabilidade e à
sustentabilidade.

Senai Portão – Curitiba
(41) 3271-8489

Carga Horária: 160h

www.sigep.org.br
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SERVIÇOS

Serviços
Impressão

Acabamentos/corte e vinco

Rótulos somente EM BOBINAS para PEQUENAS tiragens:
dispomos de HP INDIGO 4600, bobina a bobina. MÉDIAS: Letter
Press 06 Cores + verniz + Hot stamping. GRANDES TIRAGENS
em Flexo Nilpeter 09 Cores com Delam Relam – Master Print
Imp. S/A-Induscom – Empresa Certificada ISO 9001 – FONE (41)
2109.7000 master@mprint.com.br

Verniz U.V. Total, Offset, Calandra, Localizado, Laminação
Fosca, Brilho, Plastificação, Cola Quente, Costura de Livros e
Corte Vinco. Corgraf - Gráfica & Editora - Fone: (41) 3356.2332

Impressão digital em formato extra grande 36,0 x 56,7, alta
definição e fidelidade de cores, produção sob demanda, impressão
em diferentes substratos, trabalhos híbridos (pré-impressos offset, podem receber dados variáveis), acabamentos especiais e
diferenciados. Ótima Gráfica – Fone: (41) 3661.2831 com Vilsiane.
- vendas@otimagrafica.com.br - www.otimagrafica.com.br

Serviços Gráficos Automáticos de capa-dura, intercalação,
perfuração e encadernação com wire-o, corte e laminação de
abas, hot stamping, baixo relevo e grampo arquivo. Impressão
Digital. Ótima Gráfica – Fone: (41) 3661.2831 com Vilsiane.
vendas@otimagrafica.com.br – www.otimagrafica.com.br

Raspinha / impressão em acetato, PVC, PP. papéis especiais,
capas de agenda / tintas metálicas / coloridas UV e verniz
UV serigráfico. Parllare Serigrafia - Fone: (41) 3019.9690 /
3029.9097 / 9181.7269 - serigrafia@parllare.com.br

IMPRESSÃO DIGITAL DE GRANDES FORMATOS: Banners,
lonas, adesivos e perfurade. – Malires Gráfica e Editora
Fone: (41) 3346-6498 – www.malires.com.br
CAPA DURA, DOBRA E COSTURA. COPYGRAF - FONE:
(41) 3033.6654
SERVIÇOS PARA GRÁFICAS: Impressão Offset. Impressão
Digital até 33x76 em pequenas tiragens. - Malires Gráfica e
Editora - Fone: (41) 3346 6498 - www.malires.com.br

FLEXOGRAFIA RÓTULOS E ETIQUETAS: Qualidade fotográfica
em pequenas e grandes tiragens. - Malires Gráfica e Editora Fone: (41) 3346 6498 - www.malires.com.br

pré•impressão

SERVIÇOS DE ACABAMENTO: Hot Stamp, Verniz UV Total e
localizado em folha inteira. Plastificação, laminação, corte e vinco
em folha inteira, capa dura e wire-o para agendas e cadernos,
alceamento para revistas e apostilas e dobras paralelas, janela
e em cruz. – Malires Gráfica e Editora – Fone: (41) 3346-6498
www.malires.com.br

www.sigep.org.br

SERVIÇOS

Compra e venda
Oferta

Valor

Contato

HEIDELBERG GTO-Z-S 52/2 - bicolor - Speed Master - ano 1994 - CpTronic - alcolor alimentação por escama - 12.000 fls/hora - rodando na Gráfica - revisada pelos técnicos da
Heidelberg - preparada para numeração - N°711.357

a combinar

Primagraf com Nilo
(41) 3076.9600

Vendo Roland practica 00 formato 4 | Area de impressão 36x52 - Monocolor | Rolaria trocada
04/2016. Todas as manutenções feitas por técnico Rolan com unidade numeradora - 8 numeradores
- 4 porta cliches. Máquina trabalhando na gráfica - Único dono | Serie 135 nº0311 | gravadora de
chapa elenco | mod exatus 707 ½ folha metal haloide.

R$ 25.000,00

41 3292-1732 c/
Savino

Impressora Plotter Mimaki Modelo CJV150 - 107. Software Rasterlink 6 de alto desempenho e fácil
manuseio Tinta Eco - Solvente / Largura máxima de impressão de 1,090 mm.

R$ 25.000,00

Todas as revisões em dia.

41 99121-7874
Marcos
No Break para a máquina Mimaki CJV150 - 107. CM Comando S1 3000.
Senoidal puro - 3000kva. No-break feito sob encomenda para a máquina.

Coladeira ano 2004 com 70cm de Boca

www.sigep.org.br

R$ 5.000,00

R$ 250.000,00

rodrigo@tuicial.com.br
(45) 98809-6954
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Quimagraf é distribuidor
nacional da Fujifilm
A Quimagraf, fundada por Nelson Pessuti e
conceituada no mercado gráfico nacional,
acaba de firmar parceria com a Fujifilm
para distribuir os produtos da marca em
todo o território nacional. O novo parceiro
chega para fortalecer ainda mais a força
e tradição da Quimagraf, que atua por
quase 40 anos na fabricação e distribuição
de produtos para a indústria gráfica.
Com colaboradores treinados e um
plano de gestão eficiente alcançando
todo território nacional, a Quimagraf tem
sua matriz em Curitiba e filiais em Itajaí,
Londrina e São Paulo. Mantém equipe
de vendas interna e vendedores externos
com experiência para indicar os melhores
produtos para a gráfica, além de contar
com um departamento técnico para
implantação e treinamento.
A Fujifilm possui quatro centros de
produção globais, todos eles dedicados
a fornecer chapas de elevada qualidade
mundial. A automação avançada e o
controle de qualidade inovador em cada
instalação resultam nos mais elevados
padrões de produção. Onde quer que a

pré•impressão

empresa opere no mundo e o que precisar,
a Fujifilm terá a solução ideal.
A filosofia com a qual a Fujifilm trabalha é a
de oferecer uma opção de tecnologias de
chapa que satisfaça requisitos específicos.
Líder no mercado das chapas CTP,
possivelmente utilizada por mais gráficas
em todo o mundo, inclui tanto chapas
térmicas como violeta, sem revelação,
consumo químico reduzido ou outras
formas de processamento e chapas
para CTCP, todas com a mesma elevada
qualidade e vantagens de produtividade.
Seja qual for a aplicação CTP, existe
sempre uma chapa adequada. Ao utilizar
chapas Fujifilm com as nossas soluções de
impressão, pode ter a garantia do melhor
desempenho e qualidade na impressão.
Para representar esta marca mundialmente
reconhecida pela alta tecnologia e
performance de seus produtos, como
a chapa térmica sem processamento
químico, a SUPERIA ZD - que oferece
grandes tiragens com qualidade consistente
e compatibilidade com tintas UV e a chapa
térmica com processamento químico a

FTD-500, usa um revelador aquoso e tem
alta performance, inclusive com tintas UV
e excelente custo/benefício -, a Quimagraf
ampliou sua equipe de vendas para alcançar
todos clientes que conhecem a qualidade
dos produtos Fujifilm.
Nesta nova etapa, a Quimagraf está
desenvolvendo o departamento digital,
trazendo soluções em mídias e tintas de
tecnologia avançada e homologadas pelos
principais fabricantes de equipamentos
digitais.
Os clientes já conhecem a capacidade
e produtos da empresa, que representa
fábricas como SunChemical, tintas e
vernizes; Royal Cartton, cola animal de
alta performance para equipamentos
automáticos; BOPP brilho e fosco,
fabricação própria de produtos químicos,
venda de equipamentos de pré impressão,
acabamento, impressoras digitais entre
outros. “Só não temos o papel, o restante
dos produtos que a gráfica utiliza você
encontra na Quimagraf, não perca tempo
procurando”, diz Dirceu Assini, gerente
comercial da Quimagraf.

www.sigep.org.br
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Depoimentos
“Estamos muito contentes e esperançosos com a nova parceria com a Quimagraf, que mostrou, desde
o início da negociação, muito empenho e um plano de negócios claro e sólido para o desenvolvimento
da nossa marca por todo o país.
Não temos dúvidas de que esta parceria será forte e duradoura. A Fujifilm não medirá esforços em
apoiar a equipe Quimagraf, tanto tecnicamente quanto comercialmente para gerar negócios e alcançar
marcas antes não atingidas, afinal, sabemos que estamos bem suportados com a expertise e o knowhow deles, o que fez a diferença na escolha desta nova aliança.
Será um grande desafio e temos muito trabalho pela frente ao olhar a situação atual do nosso mercado,
mas com a qualidade de nossas chapas, produtos químicos auxiliares e nossas soluções inteligentes,
temos a certeza do sucesso e fidelidade ao ponto de vista do cliente final. Desejo boa sorte e sucesso
a todo time Quimagraf.”
Felipe Franco - Divisão Gráfica da Fujifilm do Brasil

O investimento foi bastante alto, a Quimagraf dá um passo para se colocar entre as melhores e maiores
distribuidoras de materiais gráficos do Brasil. Trabalhamos com fornecedores de alta tecnologia,
mantemos o departamento técnico para implantações apropriadas dos nossos produtos, manutenção
e serviços técnicos. Os colaboradores e a equipe de vendas estão prontos para esta etapa. Sou muito
agradecido ao nosso time e principalmente aos clientes que nos estimulam a buscar novos limites.”
Nelson Pessuti – diretor da Quimagraf.

“Aguardamos a chegada destes novos produtos. Para que o plano de ação seja um sucesso, precisamos
do apoio dos clientes, fornecendo uma programação básica do seu consumo de chapas, assim teremos
o controle das importações e não faltará produto.”
Dirceu Assini – gerente comercial da Quimagraf.

“Devemos ter os produtos Fujifilm disponíveis para comercialização a partir de junho, mesmo assim é
fundamental o forecast (previsão de consumo) dos clientes para termos o equilíbrio nas importações e
manutenção do estoque, vamos iniciar o trabalho.”
Nelson Pessuti Junior – administrativo da Quimagraf.

Quimagraf

www.quimagraf.com.br
41.3376-2991
www.sigep.org.br
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Campanha da Two Sides
consegue que 710 empresas
removam declarações
enganosas antipapel
Com enormes pressões para reduzirem
seus custos, bancos, empresas de
telecomunicações,
fornecedores
de
serviços públicos e até organizações
governamentais estão cada vez mais
focados em induzir seus clientes a optarem
pela comunicação digital em lugar do
papel. Reduzir despesas é uma estratégia
legítima. No entanto, frequentemente, as
mensagens aos clientes tentam mascarar
essa motivação justificando a mudança com
apelos de marketing ambiental infundados,
como “Go Green - Go Paperless” e “Escolha
o faturamento eletrônico e ajude a salvar
uma árvore”.

No Brasil, todos os dias, as indústrias de base
florestal - incluindo os produtores de celulose
- plantam o equivalente a 500 hectares com
novas árvores. Globalmente, em 2020,
Two Sides abordou 320 organizações que
faziam declarações enganosas sobre o
papel. Até agora, 134 delas removeram
essas mensagens de suas comunicações e
Two Sides continua a abordar as demais. As
organizações estavam em toda a Europa,
América do Norte e do Sul, África do Sul,
Austrália e Nova Zelândia. Isso eleva o
total para 710 empresas que removeram
declarações enganosas de greenwashing
desde o início da campanha, em 2010.

“Essas alegações são enganosas e
constituem o que se conhece como
‘greenwashing’. São mensagens que
violam regras estabelecidas de marketing
ambiental e são extremamente prejudiciais
para uma indústria que tem um histórico
ambiental sólido e em constante melhoria”,
esclarece Jonathan Tame, diretor
administrativo de Two Sides UK. “Na
verdade, a produção de celulose, papel,
cartão e papelão impulsionam o cultivo
de árvores e o crescimento de longo
prazo das florestas por meio do manejo
sustentável. Muitas das organizações que
abordamos no combate ao greenwashing
ficam surpresas ao saber que as florestas
europeias têm crescido 1.500 campos de
futebol todos os dias”.

Em 2020, na Europa, 106 empresas
removeram argumentos infundados sobre
papel, incluindo EDF energy, Eon, Marks
and Spencer, Sparkasse, VolksbankRaiffeisenbank, BHV / Le Marais e SNCF.
No Brasil foram abordadas 53 empresas,
das quais 22 já mudaram suas mensagens.
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“Greenwashing é um problema sério para o
nosso setor e que tem crescido de forma
preocupante, impulsionado pelas atuais
pressões econômicas”, diz Tame. Devido
ao enorme alcance de algumas dessas
organizações, suas alegações infundadas
têm um efeito prejudicial na percepção do
consumidor sobre o papel e ameaçam um
setor que emprega 1.096.000 pessoas em
mais de 115.700 empresas na UE e no
Reino Unido. É por isso que a campanha

anti-greenwashing continua a ser uma
prioridade para Two Sides, e continuaremos
a incentivar as empresas a rejeitar o uso
de alegações ambientais infundadas e
enganosas sobre a eliminação do papel em
todas as suas comunicações.
O Brasil é o maior exportador de celulose
do mundo e destaca-se pela grande
produtividade

e

competitividade

das

suas empresas. O setor é responsável
por centenas de milhares de empregos.
Tudo isso a partir do uso exclusivo de
árvores cultivadas e da preservação de
matas nativas em níveis que superam as
exigências legais.
“Somos gratos pela cooperação de
centenas de organizações que mudaram ou
eliminaram as alegações de greenwashing
de suas mensagens e também às muitas
partes interessadas da indústria e cidadãos
que apontaram casos de greenwashing à
Two Sides”, conclui Tame.
Two Sides continua a abordar ativamente
as principais organizações que estão
enganando os consumidores ao usar
declarações ambientais infundadas sobre o
uso de papel.

Notificações de casos de greenwashing
podem ser encaminhados para twosides@
twosides.org.br.
www.sigep.org.br

Todos os dias no Brasil é plantado, em média, o equivalente a
cerca de 500 campos de futebol de árvores para a
produção de papel e outros produtos.

A campanha LOVE PAPER é uma criação original de Two Sides. Acesse lovepaper.org.br e saiba mais.
Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na Europa em 2008 por membros das
indústrias de base florestal, celulose, papel, cartão e comunicação impressa. Two Sides, a mais importante
iniciativa do setor, promove a produção e o uso conscientes do papel, da impressão e das embalagens de
papel, bem como esclarece equívocos comuns sobre os impactos ambientais da utilização desses
recursos. Papel, papelcartão e papelão são provenientes de florestas cultivadas e gerenciadas de forma
sustentável. Além disso, são recicláveis e biodegradáveis.

LOVE

PAPER
www.lovepaper.org.br

www.twosides.org.br

Fonte: IBÁ, 2018.

O papel e AS árvores
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Love Paper lança
3 novos anúncios

A Campanha Love Paper, em sua segunda
fase, lança agora três novas peças de
comunicação, destacando os aspectos
positivos de sustentabilidade dos produtos
de celulose, com foco no consumo de
energia, na origem renovável da matériaprima e no meio ambiente.
Há dois mil anos, o papel e os impressos
têm sido os meios de comunicação
preferidos da humanidade. Num mundo
multimídia, continuam a ser muito
eficazes e atrativos e, quando usados de
forma consciente, são sustentáveis. Two
Sides encoraja um melhor entendimento
das questões ambientais da indústria
da comunicação impressa e do papel,

pré•impressão

desfazendo mitos e contrapondo fatos
sobre seus impactos.
Com o apoio de veículos de comunicação
de todo o mundo, e também do Sigep/
Abigraf-PR, a campanha Love Paper já
impacta milhares de pessoas levando
esclarecimentos sobre o quão sustentável
são o papel, o papel cartão e o papelão.

Sobre a Two Sides
Two Sides é uma organização global,
sem fins lucrativos, criada na Europa
em 2008 por membros das indústrias de
base florestal, celulose, papel, cartão e
comunicação impressa. Hoje atua em

cinco continentes e 24 países. Two Sides
promove a produção e o uso conscientes
do papel, da impressão e das embalagens
de papel, bem como esclarece equívocos
comuns sobre os impactos ambientais
da utilização desses recursos. Papel,
cartão e papelão são provenientes de
florestas cultivadas e gerenciadas de forma
sustentável. Além disso, são recicláveis e
biodegradáveis.
Para solicitar peças em diferentes formatos
para veiculação em sua publicação, contate
Samara Ribeiro: sr@twosides.org.br
Saiba mais:
www.lovepaper.org.br/
www.twosides.org.br

www.sigep.org.br
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Agfa apresenta a Eclipse,
chapa de impressão sem
processamento
A Agfa está aumentando o seu portfólio
com a Eclipse, chapa de impressão
sem processamento, para gráficas
comerciais do tipo sheetfed, que oferece
todos os benefícios da tecnologia sem
processamento e facilidade de impressão.
Inerentemente à natureza de uma chapa
sem processamento, segundo a empresa,
a Eclipse elimina a necessidade de um
processador que utilize produtos químicos.
Com isso, ela reduz as despesas de capital
e o custo de pré-impressão das gráficas.
No entanto, a mais recente inovação da
Agfa se diferencia de outras chapas sem
processamento, por ser tão fácil de usar
como qualquer outra chapa convencional.
De acordo com a empresa, a chapa
mantém a impressora o mais limpa
possível. A tecnologia sem processamento
patenteada possibilita a transferência da
camada da chapa para as primeiras folhas
impressas, e não para a impressora,
como é o caso de outras chapas sem
processamento.
Além disso, a Eclipse é a única chapa sem
processamento que oferece excelente
contraste e estabilidade de imagem, o
que possibilita rápida inspeção visual
da imagem e reconhecimento por um
sistema de perfuração e curvatura. Dessa
forma, mesmo depois de uma semana
de armazenamento, não haverá mais
misturas na impressora ou repetições
dispendiosas da chapa. A Eclipse mantém
o ótimo contraste mesmo após 24 horas
sob a luz do dia, o que representa uma
pré•impressão

enorme diferença em comparação com
a cerca de duas horas das outras chapas
sem processamento do mercado.
Durante esse período, a qualidade da
impressão será totalmente preservada em
termos de ganho de pontos, tonalidades,
tempo de inicialização etc.
Outro motivo que torna que a Eclipse uma
excelente escolha para quem deseja adotar
uma chapa sem processamento é sua
alta resistência a arranhões. Ao carregar,
armazenar, transportar ou montar essa
chapa robusta, as gráficas não precisam
se preocupar com a possibilidade de
danificá-la. A nova chapa é também
flexível, pois pode ser utilizada com tintas
convencionais ou H-UV/LED-UV. “A
diferença pode ser vista em nossa mais
recente inovação em chapas”, disse Iris
Bogunovic, gerente de produtos de chapas
e sistemas CTP da Agfa. “Ela supera todas
as outras chapas sem processamento que
estão no mercado, já que, além de oferecer
melhor contraste e estabilidade de
imagem, facilita o manuseio e proporciona
operações limpas. Várias gráficas que a
adotaram já confirmaram este fato.”

na liderança do mercado e oferecer o mais
alto valor agregado possível aos nossos
clientes”, afirmou Guy Desmet, diretor de
marketing de soluções offset. “Não existe
uma solução única quando se trata de
chapas de impressão. Nosso portfólio é
composto por chapas convencionais, com
baixa quantidade de produtos químicos, sem
produtos químicos e sem processamento.
Sempre discutiremos a solução ideal com
as gráficas, com base nas necessidades e
preferências de cada uma delas”.
A Eclipse faz parte da abordagem ECO³ de
inovação sustentável da Agfa, que abrange
hardware, software e itens de consumo que
tornam as operações de pré-impressão e
impressão mais limpas (ECOlogia), mais
econômicas (ECOnomia) e mais fáceis de
operar e manter (Extra Conveniência). A
ECO³ se estende desde o ambiente de préimpressão até a sala de impressão, com
inigualável economia de tinta e pacotes de
software de padronização de impressão
que reduzem o tempo de preparação e o
desperdício de papel.
Saiba mais:
www.agfa.com

Uma proposta
equilibrada
A Eclipse complementa o portfólio de
chapas de impressão offset da Agfa,
que atende às necessidades das gráficas
de diferentes maneiras. “Estamos
continuamente buscando formas de estar
www.sigep.org.br
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CONHEÇA
A NOVA AGFA!
Consultoria para o seu negócio.
Tempos de crise exigem transformações e recomeços. A AGFA já vinha se
preparando para mudanças. Agora chegou a hora do RESTART.
Com um novo serviço de consultoria, estaremos ao seu lado em todos os
momentos do seu negócio, otimizando e melhorando seus processos.
Tudo para gerar mais agilidade, economia e eficiência para sua empresa.
É a AGFA trazendo uma equipe altamente qualificada para a excelência do
seu negócio.
Conheça esta novidade AGFA.

W W W. AGFA .COM
@agfagraphicsbr

agfagraphicsbr

+55 11 5188 6444

latamgraphics.br@agfa.com
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Papirus anuncia investimento
de R$ 30 milhões em
ampliação da capacidade
a construção de mais uma máquina de
cartão.
Com o investimento, a capacidade de
produção subirá de 110 mil toneladas no
ano passado para 123 mil toneladas por
ano em 2022. Antes disso, a fábrica já
deverá ter condições de produzir 115 mil
toneladas anuais mediante uma primeira
rodada de ajustes.
“Estamos preparando a Papirus para
crescer além de 2021 de forma ainda mais
forte. Esta é uma decisão estratégica que
não depende da conjuntura, e que está
alinhada à posição sólida que a companhia
alcançou

a

partir

do

planejamento

estratégico realizado em 2018, o que incluiu
Foto: Amando Varella, diretor Comercial e Marketing e co-CEO da Papirus.
Crédito: Divulgação

a ampliação da produção e o lançamento de
produtos inovadores para atender às novas
tendências de consumo”, ressalta Amando
Varella, diretor Comercial e Marketing da

Tomar a posição estratégica de seguir

de reais na expansão da capacidade de

crescendo, a despeito da instabilidade da

sua fábrica localizada em Limeira, no

economia, e avaliar os investimentos e

interior paulista, nos próximos dois anos,

medidas necessárias para isso no médio

ao mesmo tempo em que inicia estudos

prazo é a tônica que a Papirus, uma das

para dar um salto posterior de produção,

principais fabricantes de papel cartão do

em um plano a ser implantado a partir de

País, vai imprimir às suas ações em 2021.

2023.

Com a determinação de alcançar, em dois

A expansão, porém, não será suficiente

a Papirus segue ampliando a capacidade

anos, o patamar de 123 mil toneladas/

para atender à crescente demanda

com a instalação de novos equipamentos

ano de produção, comparativamente à

de embalagens de papel nos médio e

e melhorias no processo de produção. Por

capacidade atual de 110 mil toneladas,

longo prazos e a empresa já trabalha

isso, antes mesmo de concluir a expansão

a Papirus vai investir mais 30 milhões

em um novo projeto, que pode englobar

da capacidade, a fábrica poderá ter

pré•impressão

Papirus e co-CEO da companhia.
Entre as medidas em estudo, está a
possibilidade de instalação de mais uma
máquina de cartão, com foco em uso de
fibra reciclada e economia circular, ou
mesmo a construção de uma nova unidade
ou aquisição de empresas. De imediato,

www.sigep.org.br
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condições de produzir 115 mil toneladas/

no período, compensando a queda em

e o maior engajamento das equipes, o

ano.

outros mercados, e abrindo espaço para

que contribuiu para dar mais agilidade

os novos produtos lançados pela Papirus,

à tomada de decisões e para fortalecer

que possuem estruturas adequadas e

o foco nas relações de valor e nos

revestimento extra de proteção para

resultados. Nesse contexto, o novo salto

alimentos e bebidas, alto nível de

de crescimento passa agora pela formação

resistência à gordura e diversos tipos de

das lideranças que deverão conduzir este

gramaturas e formatos.

processo, com foco em alguns pilares

Por outro lado, a Papirus elevou suas

como

sustentabilidade,

exportações, devido à abertura de novos

empoderamento,

valorizando a reciclagem de resíduos e de

mercados antes mesmo da valorização do

transparência. “Também estamos criando

toda a cadeia de aparas pré-consumo e

dólar. Do total comercializado em 2020,

indicadores

pós-consumo.

18% destinaram-se ao mercado externo,

apontarão os pontos fortes e que deverão

sendo que em alguns meses, como maio e

ser potencializados para melhorarmos

junho, essa participação superou os 30%,

o que já fazemos bem, e que ajudarão a

em comparação aos 8% registrados em

levar a Papirus a um novo patamar de

2019.

gestão”, completa Varella.

“O próximo passo de expansão, a partir de
2023, terá de ser maior, e para isso vamos
avaliar não apenas qual será a estrutura de
capital e como se dará esse crescimento,
mas também em quais mercados vamos
avançar”, observa Varella, ao destacar
que, seja qual for o caminho, o crescimento
será

orientado

pela

As novas metas de expansão estão
apoiadas também nos resultados obtidos
em 2020, quando as vendas da Papirus
se ampliaram 9% no total. Apesar da

coordenação,

comportamentais

recessão do mercado interno, a empresa

Além do lançamento de produtos alinhados

manteve os volumes de venda de 2019,

às novas tendências de consumo e as

sustentadas pela demanda de segmentos

exportações, outros fatores contribuíram

Papirus

como o de embalagens para delivery e fast

para o bom desempenho da Papirus em

(55) 11 2125-3900

food, que cresceram de forma expressiva

2020, como o reposicionamento da marca

www.papirus.com

www.sigep.org.br

engajamento,

encantamento

e
que
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Alephgraphics apresenta
clicheria digital completa por
US$ 49,9 mil

A Alephgraphics está apresentando ao

de banda estreita. “Muitas empresas

oferece qualidade igual ou superior do que

mercado uma novidade. A solução inclui

não podem pagar o alto preço dos

dispositivos muito mais caros.”

uma gravadora digital flexo CRON HDI

equipamentos e os custos proibitivos de

400S, o software RIP Xitron Navigator

manutenção de outros fabricantes com

Flexo Suíte e uma unidade compacta 4

soluções similares. Com um preço inicial

em 1 com expositora, lavadora, secadora

de USD $49.900*, agora os impressores

e unidade de acabamento de luz.

de rótulos e etiquetas podem gravar
suas matrizes internamente utilizando

Segundo o diretor de Negócios da

chapas flexográficas digitais e diminuir

Alephgraphics Brasil, Marcos Piskorz,

sua dependência das clicherias. O formato

o CTP Flexo CRON HDI 400S é uma

17″x22″ (430x560mm) é perfeito para

verdadeira virada de jogo para os

a maioria dos convertedores, e com

impressores de rótulos e etiquetas

resolução de até 5080 dpi, esta solução

CRON HDI Flexo
400S
A HDI 400S grava qualquer chapa
flexográfica com camada LAMS (Laser
Ablation Mask) de até 17” x 22” (432mm x
560mm), sendo também compatível com
chapas Letterpress digitais conhecidas
popularmente como Nylon Print (Dry
Offset e Tampografia), o que torna um

Atendendo à melhoria contínua, a Midiograf Gráfica e Editora investe
em novos equipamentos com a parceira da Biscaíno Comércio de
Equipamentos Gráficos Ltda. Apresentamos os principais
equipamentos.
HONG JING JC 1100
KQ HP30A
Plasma

Coladeira

JIALUO JLDN1812
Laser

Guowang C106Y
Corte e Vinco e Hot Stamping
DLG FMZ 1300
Acopladeira de Micro
pré•impressão

Rito RT 1100
Máquina de Janelar

JIALUO ABD-VIII-HK-F
Dobradeira para Facas de Corte e Vinco
www.sigep.org.br
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de renderização. Os recursos integrados
incluem resoluções definidas pelo usuário
de até 9.600 dpi.

Fluxo de Trabalho
Navigator
Intuitivo, fácil de configurar e usar, o
Navigator Workflow é um sistema baseado
em cliente-servidor. Os clientes podem
ser instalados em estações de trabalho
Mac e PC e os operadores podem manter
o controle completo de seus trabalhos
desde o envio até a conclusão. O Preview
avançado no nível de pixel adiciona outro
nível de precisão e confiança.

Navigator Plate
Controller
Com a tarefa de montar todos os seus
trabalhos e suas várias chapas, o
parceiro ideal para trabalhar com as

Flexo

Flex

Navigator Plate Controller emprega uma

Chapas

Letterpress,

1200 (1000x1200mm), HDI Flexo 1600

interface de usuário simples, juntamente

ambas base água (revelação totalmente

(1524x1200mm) e finalmente a HDI

com a funcionalidade de arrastar e soltar.

limpa e ecológica) da TOYOBO, que a

Flexo 2000 que grava chapas de até

Os operadores selecionam as separações

Alephgraphics também distribui.

2032x1270mm

os

1-bit TIFF dos trabalhos recebidos e

A gravadora HDI Flexo 400S além de
gravar chapas flexográficas pode gravar
filmes ablativos e chapas offset de 0,15mm.
Essa é a máquina ideal para o pequeno
impressor que faz tampografia, impressão
offset e impressão de rótulos e etiquetas.
Com o sistema de clamp duplo da CRON,
a fita adesiva nunca é necessária para fixar
a chapa no tambor, independentemente do

modelos têm como opcional a resolução

preenchem a chapa para economizar o

de até 9600 dpi e velocidades de até 4.6m²

máximo de material possível.

por hora.

SmartFlexo Screening

tamanho da chapa.

de ferramentas de fluxo de trabalho

A Alephgraphics é distribuidor master da

projetadas especificamente para uso com

CRON em toda a América Latina, e está

os atuais sistemas Computer-to-Plate para

destacando a HDI 400S para o mercado

Flexografia.

Flexográficas

e

flexo de banda estreita no Brasil. O grande
diferencial da CRON é oferecer uma
garantia de dois anos para peças na linha
HDI.

920

(920x675mm),

(80×50″).

HDI

Todos

RIP Xitron Navigator
Flexo Suite
O RIP Xitron Navigator Flexo Suite
é uma coleção totalmente integrada

Assuma o controle total de suas
necessidades de retículas especiais para
flexográfia com o SmartFlexo. Ajuste as
configurações para otimizar os resultados
na chapa selecionando os pontos de
mudança de AM para FM. Remova pixels
de pontos de meio-tom e áreas sólidas
para melhor cobertura de tinta com menos
tinta. Mantenha os pontos em áreas de
destaque difíceis de segurar com as várias

Navigator RIP

opções do SmartDot.

O primeiro RIP compatível com PDF 2.0

Para mais informações entre em contato

disponível. A Xitron vendeu mais de 35.000

com:

Outras opções de gravadoras HDI são

RIPs Navigator em todo o mundo devido

Marcos Piskorz

a HDI Flexo 600 (660x560mm), HDI

à sua consistência, velocidade e precisão

+55 (41) 99845-0112

www.sigep.org.br
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Gerenciamento de Cores:
a importância do
controle de processo
*Por Evandro Mengue

A maioria das empresas gráficas, independentemente do ramo de impressão
(comercial, promocional, embalagem
ou área editorial), começa a controlar as
variáveis durante a produção devido a 5
motivos principais:

qualidade e produtividade, gerando lucros
e satisfazendo os clientes.
Uma das maiores variáveis nos processos
produtivos é o fator humano, e em artes
gráficas não é diferente. Mais especificamente para a impressão offset de modo a

fugir da instabilidade e diminuir a subjetividade, dispõe-se de inúmeros instrumentos
de precisão para controlar variáveis e
atingir qualidade, como por exemplo: paquímetro, micrômetro, relógio comparador,
termômetro, torquímetro, condutivímetro,

• quando os clientes começam a exigir
maior qualidade do impresso;

Stop

Start
cmy75
cmy50

cmy25

100

cmy75

5

M+Y

95

cmy50

75

100

50

100

75

cmy75

5
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75

100

25
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100

cmy100

5

Quando os processos são conduzidos de
forma consistente, existe uma quantia
aceitável de variação, fazendo com que os
resultados sejam materiais impressos com

95

Por fim, o controle de processo é realizado
de modo a manter faixas de aceitação
previamente estabelecidas e que sejam
condizentes com custos e benefícios que
se deseja ofertar ao mercado, buscando
manter a competitividade ou manter-se
como uma empresa lucrativa, produzindo
qualidade e entendendo a variabilidade do
processo e o processo de produção em si.

25

• quando possuem problemas relacionados ao acerto e controle da cor.

cmy100

P

75

C+Y

50

C+M

50

M+Y

75

• quando normas e certificações exigem
mecanismos de controle plausíveis e
rastreáveis;

Stop

25

P

95

C+M

5

cmy25

100

• quando os custos estão acima do mercado devido a perdas e devoluções;

GMG uniﬁed wedge FOGRA39 v1.0

• quando o mercado começa a se tornar
extremamente competitivo e sua empresa necessita um diferencial;

95
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tratual, assim como o impresso final tenha
uma maior sustentabilidade, confiabilidade
e qualidade.

leitor de chapas, espectrofotômetro, densitômetro entre outros.
Muitos especialistas afirmam que mais
de 70 variáveis interferem no processo
offset, além das variáveis conhecidas em
matérias-primas como mídia de prova digital, cartuchos de tintas, papel e tintas offset,
blanquetas e produtos auxiliares.

Um gerenciamento de cores eficiente
é mais do que o simples manejo de um
software ou da criação de perfis para
os equipamentos de uma empresa. Vai
muito além da tecnologia. Sua implantação
envolve mudanças no processo e no fluxo
de trabalho, o que significa a renovação
de velhos hábitos e costumes. Seu custo e
complexidade são proporcionais à exigência de precisão do cliente.

O controle adequado das variáveis, fazem
parte de um sistema de gerenciamento
de cores, sendo a abordagem profissional
para a produção gráfica que baseia-se
em métricas e processos estruturados,
garantindo cores consistentes durante todo
o processo de produção de conteúdo digital
e analógico. Para tanto, o gerenciamento
de cores consiste não só no controle das
variáveis, mas também na calibração de
prova digital, monitor, e de todos os demais
equipamentos utilizados na pré-impressão
e impressão, fazendo com que a prova con-

O processo inicia-se, como já mencionado,
pelo controle de variáveis. Todos os parâmetros devem ser devidamente registrados e seguidos por todos os profissionais
envolvidos no processo de pré-impressão e
impressão. É realizada então a linearização
de chapas offset, enquanto a impressora
offset passa por um processo de revisão e

ajuste de todos os itens responsáveis pela
qualidade da cor. Só então, é impresso um
testform com um conjunto de cores que serão responsáveis pela linearização, criação
ou adaptação do perfil da impressora offset,
tendo como base padrões colorimétricos
e densitométricos específicos da análise
personalizada de cada tinta. Este resultado,
guiará a prova digital impressa e eletrônica,
além de ser responsável pela conversão
exata das cores do modo RGB para CMYK.
O gerenciamento de cores pode ou não
seguir uma norma específica como a ISO
12647-2 e para alcançá-la pode-se utilizar
método de calibração G7 ou TVI.

Pontos importantes de
controle de variáveis no
sistema de impressão
offset.
Manutenção

P
P

C+M
C+M

cmy25
cmy25

Stop
Stop

As Impressoras Offset são complexos
sistemas mecânicos que necessitam de
manutenção diária, semanal, mensal e anual. Certifique-se de que as impressoras que
são utilizadas em produções de alta qualidade estejam funcionando corretamente.
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Uma Unidade de Impressão é composta
por 3 Cilindros. O cilindro porta chapa
que transfere a tinta para o cilindro porta
blanquetas e este transfere a tinta para
o substrato e, por fim, o cilindro contra-pressão que transporta e pressiona o
substrato contra a blanqueta. A variação de
velocidade periférica entre os cilindros é um
ponto crítico;
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Para se obter o melhor desempenho deste
sistema é essencial que a blanqueta e a
chapa tenham um calço correto e calibrado
como o definido no manual do operador. As
pinças do cilindro de impressão também
devem ser verificadas constantemente
devido a sua influência direta no registro
de impressão. As superfícies de todos os
cilindros devem estar livres de substrato,
pó e tinta.
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Pinças
As folhas de papel são transportadas através da máquina pelas pinças. Existe uma
grande variedade de pinças e barras de
transporte nas Impressoras Offset, incluindo as pinças de distribuição e as pinças do
cilindro de impressão. Certifique-se de que
as pinças funcionam corretamente para
evitar o deslizamento da impressão, que
provoca a dublagem.

Papel

Tintas

pressão entre a blanqueta e a chapa, assim
como a pressão entre a blanqueta e o
substrato (contra-pressão).

Sistema de Molha
O sistema de molha é responsável pelo
transporte da solução de molha às áreas
de contra-grafismo da chapa de impressão.

Um item imprescindível para se alcançar a
Norma ISO 12647-2 é a tinta, que deve ter
conformidade com outra norma, no caso
a ISO 2846-1. Na especificação técnica
da tinta é possível obter este tipo de informação. Em muitos casos ela aparece no
próprio rótulo da lata.

Os rolos do sistema de molha devem ser
verificados regularmente e ajustados se
necessário.
À medida que a solução de molha é absorvida pelo sistema de tinta, um rolo de molha
mal ajustado poderia gerar um balanço de
água-tinta não homogêneo.

Iluminação

Sistema de Entintagem
A pressão de contato entre os rolos entintadores é um ponto crítico, bem como a
dureza e diâmetro dos rolos.
Tão importante quanto a tinta é o papel.
O papel, em um sistema de quadricromia,
podemos dizer que é a quinta cor. Um
papel com especificação incorreta pode
mudar totalmente a cor final do impresso,
seja através de sua coloração ou devido
a faltta de printabilidade. O tipo e a cor de
papel também está descrito na Norma ISO
12647-2

As faixas de contato de todos os rolos
devem ter a mesma espessura e as zonas
de entintagem quando posicionadas em
zero devem mostrar um resultado uniforme, caso contrário o pré-ajuste de tinteiro
(CIP3) terá dificuldade de realizar o ajuste
inicial.

Chapas

As Blanquetas não são parte direta do tripé
tinta papel impressora, mas influenciam
nos resultados de impressão também.

Para uma análise visual as condições de iluminação devem seguir a Norma ISO 3663.
Pode-se usar um dispositivo de medição de
luz para verificar a qualidade de luz e seu
respectivo CRI (Color Rendering Index).

Blanquetas

Certifique-se de elas que estejam sempre
limpas e que as novas sejam lavadas com
água e solventes de limpeza antes do seu
uso efetivo.
A tensão da blanqueta deve ser ajustada
com torquímetro e assegure-se de que o
calço esteja montado de acordo com as
orientações do fabricante.
As chapas devem ser revisadas previamente na gravação e deverão refletir os
valores de compensação de ganho de
ponto especificados na documentação de
variáveis. É imprescindível o seu acompanhamento e precisão para não transmitir à
impressão problemas com ganho ou perda
de pontos.
pré•impressão
pré•impressão

Depois de cada troca de blanquetas, meça
o ganho de ponto de cada unidade para
verificar se os valores de reprodução
continuam dentro da especificação.
Use um micrômetro para certificar-se
da correta espessura do calço mesmo
que seja calibrado previamente. Ajuste a

Foto: Evandro Mengue é Especialista em
Gerenciamento de Cores com 25 anos de
experiência no setor, G7 Expert e CEO da
DeltaE Tecnologia da Cor.
Crédito: DeltaE Tecnologia da Cor
www.sigep.org.br
www.sigep.org.br
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Por que o setor de papel
deve ter otimismo
cauteloso para 2021
Júlio Jubert Caiuby Guimarães*

Quando analisamos os números do

de papelcartão, o convertedor gráfico e o

alta no consumo, somados à contribuição do

setor de papelcartão neste ano tão

brand owner. Podemos dizer que tivemos

maior volume de vendas digitais de maneira

imprevisível que tivemos, temos motivos

dois anos muito diferentes dentro de um

geral (e-commerce). O consumidor está

para otimismo, ainda que cauteloso.

único: metade desafiador, metade muito

mais em casa, avalia melhor suas compras

A expedição de papelcartão (todo o

positivo.

e experiencia mais tudo aquilo que adquire.

Com a baixa de estoques e a consequente

E agora, num cenário de extrema pressão de
preços, o que podemos esperar para 2021?
Num otimismo contido, podemos projetar
nova alta no consumo de papelcartão, algo
em torno de 3,5%.

volume produzido ou importado no Brasil,
excluídas as vendas externas) fechou o ano
de 2020 com alta de 6% acima do volume
de 2019 – ante uma queda projetada de
mais de 4% no PIB nacional como um todo
no mesmo período. A grande diferença,
de 10 pontos percentuais, parece dizer
muito sobre as mudanças de hábito da
população brasileira.
Ao longo de 2020, entre março e junho,
a indústria sofreu grandes perdas. A
retomada, porém, durante o segundo
semestre, foi excelente para os três elos
de nossa cadeia produtiva: o fabricante

pré•impressão

retomada, todos entraram em uma espiral
de atendimento emergencial de pedidos
– e ainda estamos nela. Com isso, nosso
comitê diário de gestão de crise tornou-se,
nos últimos dois meses, comitê de “gestão
de abastecimento”, que acompanha a
demanda e oferta de insumos.
De onde vem todo esse crescimento? Além
das reposições de estoque, percebemos
que

os

setores

de

alimentação,

farmacêuticos, higiene pessoal e higiene do
lar foram aqueles que mais alavancaram a

Entre os principais impactos a enfrentar,
devemos destacar a inflação dos insumos
e o próprio impacto de câmbio, que,
isoladamente, trouxe alta de mais de 30%
nos preços, com destaque para celulose e
produtos químicos que integram a cadeia
produtiva do papel.
Na ponta do usuário final, vemos o novo

www.sigep.org.br
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nas embalagens que os acondicionam.

ano como a confirmação de uma tendência

No e-commerce, da mesma forma, a

nos hábitos de consumo: “o lar é o novo

tendência são embalagens resistentes,

centro de convívio”, dizem as melhores

mas que conversem com o público – e

*Júlio Jubert Caiuby Guimarães é diretor

consultorias. Se até mesmo o setor

chamem para a experiência com a marca,

comercial da Ibema Papelcartão.

imobiliário já sente essa transformação,

rumo à próxima compra.

com a demanda por casas e apartamentos
maiores e mais aconchegantes, sem falar
na inclusão do home office na estrutura
de cômodos e móveis, o que dizer da
alimentação, que voltou a ser realizada em
casa?

outras: práticas e que evitem o desperdício,
a

um

consumidor

mais

consciente, que busca a troca do plástico
pelo papelcartão, seja em alimentos,
bebidas ou produtos de higiene e limpeza,
tendo em vista a reciclabilidade.

www.sigep.org.br

Por outro lado, sabemos que, em algum
momento em 2021, o mercado interno
deve sofrer algum desaquecimento por
conta da recomposição de estoques
de toda a cadeia produtiva – podemos
apenas estimar essa inversão para algum

Com isso, as embalagens necessárias são
alinhadas

www.ibema.com.br.

momento entre abril e maio.
Seja quando for, nosso otimismo, ainda
que cauteloso, se baseia nos números do
setor e no sentimento que recebemos do
consumidor, sempre em busca de mais
qualidade tanto em seus produtos quanto
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Longe de se aposentar, senhor
Cristovam Linero conduz a
vida e a Vitória Gráfica com
foco e dedicação
Cristovam dá expediente todos os dias das
6h45 às 18h30, inclusive em alguns finais
de semana. Com a experiência acumulada
em mais de 70 anos no setor gráfico, ele
faz o gerenciamento estratégico do negócio
e, quando precisa, até opera as máquinas.
“A família pede para eu parar, mas aí eu
vou ficar chato, pois gosto muito do que eu
faço”.
E essa paixão não é de hoje. O senhor
Cristovam se encantou pelo mundo da
impressão por influência do pai, Afonso
Linero, que abriu a Gráfica Linero em
1951, em Curitiba. Em 1953, a gráfica foi
vendida, mas nesse mesmo ano os irmãos
Linero (Pedro, Cristovam, Artur e Hilário)
compraram a empresa de volta.

Foto: Senhor Cristovam Linero: “A família pede para eu parar, mas aí eu vou ficar chato, pois gosto muito
do que eu faço”.
Crédito: Divulgação

O que você imagina estar fazendo quando
chegar aos 85 anos de idade? Ter tempo
livre para aproveitar a aposentadoria?
Passar horas perto da família? Fazer
aquelas atividades que sempre adiou
por causa da correria no trabalho? Se
são esses os seus planos, é melhor não
pedir conselhos para o diretor da Vitória
pré•impressão

Gráfica, Cristovam Linero. Com 85 anos
completados em 12 de março, o senhor
Cristovam é um daqueles apaixonados
pelo o que fazem e que estão longe de
cogitarem parar de trabalhar.
E trabalhar, para ele, não é apenas dar
aquela passadinha na gráfica para fazer de
conta que tem uma ocupação. O senhor

O negócio foi tocado pelos quatro até
1960, quando Cristovam, Artur e Hilário
compraram a Gráfica Vitória, que já
funcionava em Curitiba, e Pedro continuou
com a Gráfica Linero. Em 1990, os três
donos da Gráfica Vitória dividiram o
negócio, sendo que o senhor Cristovam
ficou com uma parte, passando a chamar
Vitória Gráfica, nome atual. “Desde 90
passei a tocar a Vitória Gráfica junto com os
meus filhos Josemar, Jeferson e Joseli, que
faleceu em agosto de 2017”.
Ele conta com orgulho de como deu os
primeiros passos no ramo gráfico. “Quando
meu pai comprou a gráfica, larguei os
estudos para ajudar. Tinha entre 14 e 15
www.sigep.org.br
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"Quando meu pai comprou a gráfica,
larguei os estudos para ajudar. Tinha
entre 14 e 15 anos e já trabalhava 12
horas por dia, aprendendo o oficio de
impressor. Meu pai era ótimo profissional
e me ensinava impressão tipográfica. Ele
era rígido, pedia muita dedicação e não
aceitava quando a gente errava. Por isso,
eu prestava muita atenção e isso ajudou
muito no aprendizado.

"

www.sigep.org.br
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anos e já trabalhava 12 horas por dia,
aprendendo o oficio de impressor. Meu
pai era ótimo profissional e me ensinava
impressão tipográfica. Ele era rígido, pedia
muita dedicação e não aceitava quando
a gente errava. Por isso, eu prestava
muita atenção e isso ajudou muito no
aprendizado”.
Foi nessa época também que tomou
gosto por algo que defende muito nos
dias de hoje: a leitura. Como não havia
televisão, as informações chegavam por
meio do rádio e da leitura de livros. “Eu
lia muitos livros técnicos e isso ampliava
o aprendizado. Acho importante a leitura
em material impresso e falta esse incentivo
hoje, principalmente nos jovens”.

Muito trabalho
Quando os irmãos Linero compraram a
gráfica, se revezavam na operação da
empresa 24 horas por dia para dar conta
da grande demanda de serviços. Não
havia funcionários e nem equipamentos
automatizados. A produção, manual, era
voltada para serviços administrativos,
como notas fiscais, fichários, entre
outros. Em 1960, quando o senhor
Cristovam, Arthur e Hilário passaram a
tocar a Gráfica Vitória, eles contavam
com quatro funcionários e com poucos
equipamentos. A primeira Heidelberg
de Leque, tipográfica, foi comprada em
1966. Em 1970 a empresa já tinha cinco
máquinas
automáticas,
produzindo
panfletos, formulários e notas fiscais, tudo
em preto e branco. Nesse ano, o quinto
irmão, Luiz Fernando, passou a colaborar
na Gráfica Vitória, em que ficou por oito
anos. Depois, passou no concurso de
auditores da Receita Federal. Sempre foi
e continua sendo o conselheiro tributário
dos irmãos Linero.
Em 1980, a empresa comprou a primeira
offset, o que contribuiu para ampliar a
produção de promocional e de embalagem.
A primeira bicolor foi adquirida em 1995”.
Ao longo dos seus mais de 30 anos, a Vitória
pré•impressão

Foto: Sede da Vitória Gráfica, em Curitiba.
Crédito: Divulgação

"

Acho importante a
leitura em material
impresso e falta
esse incentivo hoje,
principalmente nos
jovens

"

Gráfica sempre se manteve firme e com
o foco em prestar serviços de qualidade,
estando próxima do seu cliente. O forte
hoje é o trabalho nos segmentos editorial,
com livros e revistas, principalmente para
o setor educacional. O senhor Cristovam
conta que a empresa sempre se manteve
sólida e com os pés no chão, sem dar um
passo maior do que a perna. Por este
motivo, por exemplo, prefere não fazer
grandes investimentos no mercado digital.
O atendimento a clientes desta área é feito
em parceria com outras empresas.

Trabalho de educação
do mercado
Em toda a sua trajetória de empresário
no setor gráfico, o senhor Cristovam
Linero se preocupou em contribuir para
melhorar a performance das empresas,
sobretudo das pequenas. O fato da Vitória

Gráfica estar ativa em um segmento em
que tem sido comum o fechamento das
gráficas é fruto de uma inquietação que o
senhor Cristovam já apresentava no início
dos anos 70 em relação aos preços dos
serviços praticados pelo setor.
Ele já era membro da diretoria do Sigep/
Abigraf-PR quando começou a “pregar”
a ideia de que o empresário tinha que
conhecer seus custos para poder formar o
preço de venda dos serviços. “Lembro que
íamos ao interior do Paraná fazer palestras
para os empresários e víamos muita
simplicidade, com falta de conhecimento
básico de gestão e de custos. Por isso,
criamos uma tabela de preços para
valorizar o serviço deles. Ainda assim,
alguns diziam que não poderiam cobrar
o valor que daria lucro porque os clientes
não teriam condição de pagar. Ou seja, às
vezes trabalhavam tendo prejuízo ou muito
pouco lucro. Mas o pior é perceber que
até hoje tem muito dono de gráfica que
faz orçamento para o cliente sem saber ao
certo seus custos”.
O senhor Cristovam alertava para a questão
dos custos porque via muita discrepância
no mercado, com concorrentes vendendo
um impresso praticamente pela metade do
que teria custado. E ele via este problema
porque tinha aprendido a fazer os cálculos
dos custos para a Vitória Gráfica. Como
www.sigep.org.br
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sempre foi interessado em aprender, já
havia estudado por conta própria sobre
formação de preço. Depois, melhorou
os conhecimentos no Encontro dos
Industriais Gráficos do Estado do Paraná,
em 1972, com um professor do Senai/SP.
“Ele deu uma apostila, que fui adaptando
em relação ao que mais funcionava para
o pequeno empresário. A gráfica era um
negócio rentável, com média de uns 20% de
lucro por produto. Hoje essa margem não
chega a 10%. Por isso, mesmo na época
de bons serviços muita empresa quebrou
porque não sabia calcular os seus custos
adequadamente. Por outro lado, saber
disso fez muitas gráficas conseguirem se
manter até hoje no mercado”.

Dirigente combativo
Essa consciência de ajudar sempre
acompanhou o senhor Cristovam em
suas atividades como membro do Sigep/
Abigraf-PR. Ele conta que entrou para
as entidades “meio que por acaso”. “Fui
coagido, no bom sentido, a entrar no
sindicato, porque um membro que iria
compor a diretoria em que o Jorge Aloysio
Weber seria o presidente, em 1971, foi
vetado. Como eu era amigo do Raul Bley

www.sigep.org.br

Maia, advogado do sindicato na época, ele
pediu os meus documentos e me incluiu na
chapa. Eu não queria, porque era pequeno
empresário e sem tempo, mas acabei
entrando. Aí, como estava na diretoria,
fui muito ativo, e acabei me tornando
presidente nas gestões de 1977/1980 e
1980/1983”.

“Também defendo que as nossas entidades

Desde que entrou nas entidades, o senhor
Cristovam sempre teve o foco em apoiar os
pequenos empresários. Além de incentivar
a gestão de custos nas empresas, enquanto
presidente ele conseguiu reduzir o IPI de
15% para 0%, e o ISS, de 18% para 5%.

de Edson Benvenho, em que ocupa o

Mesmo depois dos seus dois mandatos,
o senhor Cristovam se manteve ativo
nas entidades, muitas vezes pontuando
suas preocupações. Sempre deixou claro,
por exemplo, que não concorda com as
políticas de negociação da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT), que, ao seu ver,
favorecem as gráficas maiores. Também
é combativo no formato do Prêmio de
Excelência Gráfica Oscar Schrappe
Sobrinho, o qual, diz, precisa ser mais
aberto ao mercado e aos consumidores
em geral para que todos percebam a
importância dos materiais impressos no
desenvolvimento intelectual e econômico.

sem precisar demitir ninguém. Sempre

precisam forçar mais junto aos governos o
incentivo à leitura de livros e a utilização
de cadernos para desenvolver melhor o
raciocínio das crianças”.
Por conta de divergência de pensamentos,
preferiu ficar afastado das entidades
entre 2013 e 2019, voltando na gestão
cargo de suplente. Voltou, diz, porque
ainda quer contribuir com o setor. “Sou
persistente e confiante. Aqui na gráfica, por
exemplo, conseguimos passar por todas
as dificuldades que a pandemia trouxe
vejo que, com empenho, conseguimos
superar as dificuldades e por isso também
quero continuar dando a minha visão e
contribuição para o Sigep/Abigraf-PR.
Mesmo com todas as decepções que tive
no setor gráfico, vou continuar firme, pois
isso faz toda a diferença.”
Esse é o Cristovam Linero, um senhor bom
de papo, cordial e justo com seus propósitos
de vida.
Ah ....e que nunca na vida tirou férias de 30
dias. “Os 15 dias de férias coletivas no fim
do ano já estão bons demais”, brinca.
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Kamaro: mais de 40 anos de
tradição em soluções para
embalagens
Novos investimentos

Foto: Sede da Kamaro, em Pato Branco, que fez investimentos para atender ainda melhor os clientes.
Crédito: Divulgação

Dirigida pelos empresários Lucio Marin e
Tarcizio Antonio Marin, que também faz
parte da nossa diretoria, a Kamaro está
localizada em Pato Branco, de onde tem
estrutura e competência para atender
todo o território brasileiro com frota
própria. São mais de 40 anos de tradição
em soluções para embalagem.
A empresa possui capacidade de conversão
de aproximadamente 1.200 toneladas/mês
entre cartões duplex e tríplex. Possui uma
linha de produtos diversificada para atender a
demanda na área de alimentos, congelados e
pratos prontos, microondulados, frigorificados,
visores, farmacêutica, além de embalagens
diversas.
Os produtos seguem as rigorosas normas
de segurança e qualidade e evidenciam
o compromisso da Kamaro com a
pré•impressão

preservação do meio ambiente. A empresa
possui certificações internacionais, como
a "FSC®", que confirma o compromisso
em transformar papel cartão vindo de
fontes de reflorestamento, e a “Printed
With Soy Ink”, que determina que todas
as tintas sejam provenientes de recursos
vegetais, além do BPF (Boas Práticas de
Fabricação), emitido pela Anvisa.
Destaque também para os diversos
acabamentos e serviços especializados
para que as embalagens dos clientes
sobressaiam nas gôndolas. E nada melhor
para uma embalagem ser atrativa do
que o uso correto das cores. Por isso, a
Kamaro investe pesado em maquinários
de última geração, com calibração de tinta
comandada por computadores, para que
as cores sejam impressas exatamente
como deve ser.

A filosofia da empresa é o que está bom
pode e sempre deve melhorar. Por isso,
a Kamaro está anunciando a aquisição
de duas impressoras da consagrada
plataforma Rapida. Uma delas é a Nova
Rapida 76-6+L Híbrida, considerada a
primeira impressora da América Latina com
essa versão. Ela trabalha com velocidade
de produção de até 18 mil folhas por hora.
Trata-se de um equipamento versátil, com
tecnologia de câmera que lê todas as folhas
e desacoplamento automático das rolarias.
Na visão do executivo de vendas da Koenig
& Bauer, Douglas Guedes, esta máquina
realmente fará a diferença para a Kamaro
atender os seus clientes.
A outra máquina é a Rapida 105-6+L Híbrida,
que chega para aumentar a flexibilidade
e agilizar a produção. Os equipamentos
imprimem diferentes substratos como
papel, papelcartão, filme e microondulado.
Os investimentos colocam a Kamaro
em um novo patamar no ponto de vista
tecnológico, pois trazem ainda mais
capacidade de atender as necessidades da
diversificada e exigente carteira de clientes
da empresa. Ao mesmo tempo, deixam a
gráfica segura para antecipar tendências e
conquistar novos negócios.
Diante dos desafios cada vez maiores do
mercado, a Kamaro sabe que entender o
que o cliente precisa imprimir é o primeiro
passo para alinhar os investimentos nos
equipamentos adequados, como a empresa
acabou de fazer.
www.sigep.org.br
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JURÍDICO

Simples Nacional
Prorrogação de prazos de
vencimentos
Informamos a publicação da Resolução
CGSN nº 158/2021 (Diário Oficial da União
- 25.MAR.2021) que prorrogou as datas
de vencimento, no âmbito do Simples
Nacional, dos tributos federais, estaduais

e municipais, devidos pelas microempresas
(ME), empresas de pequeno porte (EPP) e
pelo microempreeendedor individual (MEI).
A citada Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional prorrogou os prazos de

pagamentos dos períodos de apuração
março, abril e maio de 2021, bem como
autorizou o recolhimento em até duas
quotas mensais, iguais e sucessivas, da
seguinte forma:

Período de
apuração

– Recolhimento em duas
Vencimento original Prorrogação
cotas iguais

Março/2021

20/abril de 2021

20/julho e 20/agosto de 2021

Abril/2021

20/maio de 2021

20/setembro e 20/outubro de 2021

Maio/2021

21/junho de 2021

22/novembro e 20/dezembro de 2021

As prorrogações de prazo na forma supramencionada não implicam direito à restituição ou compensação
de quantias eventualmente já recolhidas.
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail dejur@abigraf.org.br.
pré•impressão

www.sigep.org.br

NOTAS

HOMENAGEM
Em nome de todo o setor gráfico, o Sigep/Abigraf-PR
prestam a sua homenagem ao jovem Carlos Henrique
da Silva Santana, falecido em 28 de março último. Carlos
Henrique era filho do nosso ex-presidente do Sigep, Abílio
de Oliveira Santana. À toda família Santana reforçamos o
nosso profundo pesar.
Edson Benvenho e diretoria do Sigep/Abigraf-PR.

www.sigep.org.br
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ATENÇÃO

DESENVOLVENDO IDEIAS.
PREMIANDO RESULTADOS.

18.º EDIÇÃO DO PRÊMIO
PARANAENSE DE
EXCELÊNCIA GRÁFICA
OSCAR SCHRAPPE
SOBRINHO FICA PARA
O FINAL DE 2021
PENSAR NO
PRÓXIMO TAMBÉM
É UMA ATITUDE DE
EXCELÊNCIA.
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