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MINAS GERAIS

E

agendaA

• 10 a 14 de março – FIEPAG – Anhembi – São Paulo 
 
• 8 a 10 de abril – Embala Minas (VI Feira 
Internacional de Embalagens) e Minas Expograf 
(Semana de Artes Gráficas) – Expominas – Belo Horizonte  
 
• 29 de maio a 11 de junho – DRUPA 2008 – 
Dusseldorf – Alemanha 
 
• 14 a 17 de outubro – 14º Congraf (Congresso 
Brasileiro da Indústria Gráfica) – Anhembi – São Paulo

Fique atento 
aos eventos e 
se programe:

www.abigrafmg.com.br
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m 26 de novembro de 2007, a ABIGRAF-MG e o SIGEMG escre-
veram uma importante página de sua história. Desde a fundação 
das entidades, em 1969, esta será a primeira vez em que serão presi-
didas por dois presidentes, que, juntos, atuarão de forma integrada 

e focada na defesa dos interesses da Indústria Gráfica de Minas Gerais.
Nós, Rodrigo Velloso de Almeida, novo presidente da ABIGRAF-MG, 

e Carlúcio Gonçalves, vereador de Belo Horizonte e novo presidente do 
SIGEMG, assumimos a gestão para o período de 2007 a 2010 comprometi-
dos em dar continuidade às ações realizadas nas gestões anteriores e dispostos 
a enfrentar novos desafios. Contamos com o importante apoio das diretorias 
e sabemos que muito deve ser feito, mas nada é impossível. O trabalho será 
pautado nas reais necessidades do setor, que conhecemos bem.

Nos últimos anos, a indústria gráfica tem enfrentado algumas dificuldades, 
contra as quais continuaremos lutando: em relação aos altos impostos pagos, à 
falta de isenção de impostos para importação de bens de capital, à obrigatoriedade 
de recolhimento das guias do imposto de serviços junto aos clientes, dentre outras. 
Essas lutas, com certeza, têm o aval dos empresários gráficos, que representamos. 

Como presidentes das entidades, temos o importante desafio de levar novas 
tecnologias e ousadia às gráficas de Minas Gerais, com melhor qualificação de 
empresários e colaboradores. As parcerias com os fornecedores dos diversos 
segmentos que atuam no setor gráfico devem ser fortalecidas, na promoção 
de palestras, workshops, e patrocinando eventos promovidos pelas entidades, 
como a Semana de Artes Gráficas, o Prêmio Cícero e o encontro anual de 
confraternização dos empresários gráficos. Nosso trabalho se estenderá para 
os associados do interior do Estado, com a participação dos presidentes dos 
seis sindicatos da indústria gráfica das regiões de Juiz de Fora, Montes Claros, 
Sul de Minas, Uberaba, Uberlândia e Varginha.

Fortalecer e desenvolver o associativismo é nosso papel como entidades 
de classe.  A união de esforços com certeza trará grandes benefícios para os 
empresários gráficos comprometidos com nossas entidades. Neste caminho, 
contaremos com a ajuda sempre presente do Sebrae/MG e do Sistema Fiemg, 
por meio do presidente Robson Andrade, grande amigo e companheiro da 
família gráfica mineira.

Em linhas gerais, estes são os nossos compromissos e as nossas missões para o 
triênio. As ações e os projetos que serão propostos dependem de todos para sua 
concretização. Convidamos nossos associados a comparecerem aos plantões, às 
reuniões e assembléias, virem até à casa da indústria gráfica. A ABIGRAF-MG 
e o SIGEMG foram fundados por um pequeno grupo de empresários que acre-
ditava no verdadeiro valor da Indústria Gráfica de Minas Gerais. Vamos resgatar 
esses ideais e conquistar cada vez mais novos horizontes.

editorialE

E

Duas lideranças fortalecendo 
a indústria gráfica mineira

Rodrigo Velloso de Almeida  
Presidente da ABIGRAF-MG

Carlúcio Gonçalves
Presidente do SIGEMG
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Decreto nº 44.650, do Estado de Minas 
Gerais, publicado em 7 de novembro de 
2007, trouxe, novamente, a discussão refe-
rente ao diferencial de alíquota, quando 

houver a compra de materiais em outros Estados.
O que o referido decreto fez, na verdade, foi con-

firmar aquilo que a legislação já previa em relação ao 
antigo Simples Minas: o contribuinte do ICMS que 
optar pelo Simples Nacional ficará obrigado a recolher 
o diferencial de alíquota à parte. Mas é importante 
esclarecer: apenas os contribuintes do ICMS serão 
obrigados ao recolhimento do diferencial de alíquota.

Acontece que o setor gráfico, em geral, é contri-
buinte apenas do ISS. O contribuinte do ISS não é 
obrigado a recolher o diferencial de alíquota e ICMS. 
E como sabemos se uma empresa gráfica é contri-
buinte ou não do ISS? O Superior Tribunal de Justiça, 
instância máxima do Poder Judiciário, no que diz 
respeito à interpretação da legislação federal, assim 
entendeu, em sua súmula 156: “A prestação de serviço 
de composição gráfica, personalizada e sob encomen-
da, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, 
está sujeita, apenas, ao ISS”. 

Fato interessante julgado pelo Superior Tribunal 

de Justiça envolveu o setor de construção civil, mais 
especificamente em relação às empreiteiras. Tal setor 
possuía inscrição estadual junto ao Estado de Minas 
Gerais e este Estado exigia das empreiteiras o reco-
lhimento do diferencial de alíquota de ICMS. O 
mencionado Tribunal entendeu que as empreiteiras 
são prestadoras de serviço, contribuintes do ISS, e não 
precisam recolher o diferencial de alíquota de ICMS. 

O caso das empreiteiras se aplica ao das empresas 
gráficas, em geral. Portanto, se o gráfico desenvolver 
sua atividade de forma encomendada e personaliza-
da, será contribuinte do ISS e não do ICMS, não 
havendo a necessidade de recolhimento de diferencial 
de alíquota de ICMS. Em outras palavras: atividade 
encomendada e personalizada é aquela em que o 
cliente faz a solicitação de determinado número de 
impressos, diante de determinada forma de impres-
são, como, por exemplo, sua logomarca ou caracterís-
ticas próprias. Nesse caso, o gráfico será contribuinte 
do ISS. A empresa gráfica somente será contribuinte 
do ICMS, devendo recolher diferencial de alíquota 
do mesmo imposto se fizer impressos para venda ao 
público em geral, o que se entende por “produto de 
prateleira”.

O

Diferencial de alíquota de ICMS: o setor gráfico está 
obrigado a recolher, quando compra em outros Estados?

Paulo Henrique Mares Guia
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partir de meados de 2003, os prestadores de 
serviços depararam-se com uma majoração de 
carga tributária inesperada.

A empresa optante pelo Simples e que pres-
tasse serviço em patamar superior a 30% de sua receita total 
deveria elevar a sua alíquota em 50%. Assim, aquele que à 
época do revogado Simples (hoje vigora o Simples Nacional) 
possuísse receita de serviços em patamar superior a 30% 
da receita total deveria recolher a tributação unificada no 
Simples, da seguinte forma:

• Alíquota de 4%: (4% + 50% de 4%) = 6%
• Alíquota de 6%: (6%+ 50% de 6%) = 9%; e assim 

por diante.
A carga tributária foi, então, absurdamente elevada para 

o prestador de serviço. E, para a maioria das gráficas, acabou 
havendo, também, majoração de carga tributária.

Acontece que a própria Receita Federal entende o setor 
gráfico, em sua maioria, como industrial. Para a Receita, é 
denominado como prestador de serviços aquele que:

a) empregar, no máximo, cinco operários (não fun-
cionários);

b) utilizar força motriz, não dispondo de 
potência superior a 5 quilowatts;

c) utilizar mão-de-obra em valor 
no mínimo de 60% na formação do 
preço do produto.

Aquele que atender aos três 
requisitos acima, de forma cumula-
tiva, poderá ser excluído do conceito 
de industrialização. Portanto, quem 
consumir por mês, mais do que 5 
quilowatts não poderá ser enquadrado 
como prestador de serviço e sim como 
industrial, segundo entendimento da Receita Federal.

Na verdade, a Receita apenas reconhece como pres-
tador de serviço o gráfico rudimentar, que desenvolve o 
trabalho quase que manual. Apenas exclui do conceito de 
indústria aquele gráfico que faz a impressão em sua resi-
dência ou em pequenas oficinas. O setor gráfico, em sua 
grande maioria, mesmo as pequenas gráficas, não consegue 
escapar do conceito de indústria.

Concluindo, se a legislação do antigo Simples elevou 
em 50% a alíquota do prestador de serviço, não o fez em 

relação ao setor gráfico. Isso porque a majoração aqui 
tratada apenas prejudicaria o prestador de serviço. Como 
o setor gráfico é, em sua maioria, industrial, não deveria 
ter recolhido tal majoração.

Aquele que recolheu a majoração de 50% da alíquota do 
Simples antigo, até meados de 2007, poderá ter tal valor resti-
tuído ou compensado com seus impostos correntes.

Paulo Henrique Mares Guia é Consultor Tributário 
da ABIGRAF-MG e Gerente do Depto. Tributário do 

Escritório Moisés Freire Advocacia Empresarial

A majoração de alíquota de 50% do Simples antigo: 
possibilidade de crédito para o empresário gráfico

jurídicoJ

A
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Alegria e diversão na reunião
da família gráfica mineira

 
segundo churrasco anual dos empresários 
gráficos de Minas Gerais aconteceu em 24 
de novembro, no Clube do Churrasqueiro, 
e superou as expectativas: reuniu um público 

de 650 pessoas, representantes de 128 empresas. Boa 
música e comida, divertido sorteio de brindes, soma-
dos à alegria e à descontração, deram o tom do sábado 
ensolarado.

Foram momentos em que todos puderam reforçar os 
laços de amizade. Representantes do setor gráfico mineiro 
e suas famílias marcaram presença, assim como os patro-
cinadores que contribuíram para a realização da festa, que 
compareceram com suas equipes. Estiveram presentes 

ainda o ex-presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG, 
gestão 2004-2007, Jacks Ubiratan, o presidente da 
ABIGRAF Nacional, Mário César de Camargo, os presi-
dentes eleitos para o triênio 2007-2010, Rodrigo Velloso 
(ABIGRAF-MG), e o vereador de Belo Horizonte, 
Carlúcio Gonçalves (SIGEMG), juntamente a direto-
res. Destaque também para a caravana de Sete Lagoas, 
organizada pelos diretores José Geraldo Raposo, Fausto 
Tameirão Diniz e Baltazar dos Reis, e de Contagem, 
organizada pelo diretor Oscar Lima. 

Confira nas fotos o registro dos bons momentos. Em 
2008, a família gráfica mineira tem agendado um novo 
encontro. 

O

panoramaP

Patrocínio:

Carlúcio Gonçalves e Rodrigo Velloso Caravana de empresários gráficos de Contagem

Luiz Carlos Dias, Carlúcio Gonçalves, Mário César de Camargo, 
Salustiano Puresa, Rodrigo Velloso e Jacks Ubiratan

Rodrigo Velloso, Sra. Hilda Mansur, Luiz Carlos Dias Oliveira e Oscar Lima



cí
ce

ro
 -

 ja
ne

ir
o/

fe
ve

re
ir

o 
20

08

7

panoramaP
Fotos: Murilo Santos

Realização: Sistema ABIGRAF-MG Apoio:

MINAS GERAIS CREDIGRAF

Caravana de empresários gráficos de Sete Lagoas Vicente Dias, Jacks Ubiratan, Mário César, Rodrigo Velloso, Salustiano 
Puresa e Geraldo Cezar Simões

Membros da diretoria com fornecedores do setor gráfico Maria Amélia, Geraldo Cezar, Carlúcio Gonçalves, Jeannete Gonçalves, 
Salustiano Puresa, Sabrina Puresa e João Lopes

Entrega de brinde ao sorteado Marcos Pereira, Alberto Rodrigues, David Júnior, Wellington Santos, 
José Hélcio, Celso Silva, Rodrigo Velloso e Ricardo Lara

Confraternização entre os presentes A família gráfica mineira prestigiou o evento
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gestãoG

Novas diretorias tomam posse
s novas diretorias da ABIGRAF-MG e do 
SIGEMG, para o triênio 2007-2010, toma-
ram posse em 26 de novembro. A cerimô-
nia aconteceu no edifício sede da Fiemg 

e contou com a presença de autoridades estaduais e 
municipais, empresários, presidentes de sindicatos 
e representantes de entidades de classe, entre outros. 
A mesa dos trabalhos foi composta pelo presidente do 
Sistema Fiemg, Robson Braga de Andrade, pelo ex-
presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG – 2004-
2007, Jacks Ubiratan Bernardes de Faria, pelos novos 
presidentes para o triênio 2007-2010, Rodrigo Velloso de 
Almeida (ABIGRAF-MG) e o vereador de Belo Horizonte, 
Carlúcio Gonçalves (SIGEMG), pelo deputado estadual 

Sebastião Costa, pelo secretário-adjunto da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo de 
Minas Gerais, Raphael Guimarães Andrade, representando 
o secretário Márcio A. de Lacerda, e pelo vereador Paulo 
Lamarc, representando o presidente da Câmara Municipal 
de Belo Horizonte, vereador Totó Teixeira.

Jacks Ubiratan, Rodrigo Velloso e Carlúcio Gonçalves, 
em seus discursos, foram unânimes nos agradecimentos 
ao presidente do Sistema Fiemg, Robson Andrade. Ele 
foi homenageado, recebendo uma placa dos presidentes 
empossados, dos ex-presidentes da ABIGRAF-MG e do 
SIGEMG e dos presidentes dos sindicatos das indús-
trias gráficas de Juiz de Fora, Pouso Alegre, Uberaba e 
Uberlândia.

A

O presidente da 
ABIGRAF-MG, 

Rodrigo Velloso de 
Almeida

O vereador de Belo 
Horizonte e presi-
dente do SIGEMG, 
Carlúcio Gonçalves

A cerimônia de posse no auditório da Fiemg Membros da nova diretoria da ABIGRAF-MG e do SIGEMG
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gestãoG
Fotos: Genilton Elias e Murilo Santos

Assinatura do termo de posse: Rodrigo Velloso de Almeida – presidente 
ABIGRAF-MG

Assinatura do termo de posse: Carlúcio Gonçalves – presidente 
SIGEMG

Diretoria e convidados presentes na cerimônia Presidente do Sistema Fiemg, Robson Braga de Andrade, durante seu 
discurso na cerimônia

Marcone Reis Fagundes, Robson Braga de Andrade, Jacks Ubiratan, 
Rodrigo Velloso e Luiz Carlos Dias Oliveira

Diretoria e presidentes dos sindicatos das indústrias gráficas do interior 
homenageiam o presidente do Sistema Fiemg, Robson Braga de Andrade

Carlos Rocha, Luiz Labate, Adriano Raposo, Prefeito de Sete Lagoas 
Leone Maciel, José Geraldo Raposo, Baltazar dos Reis, Rodrigo Velloso 
e Carlúcio Gonçalves

Luiz Carlos Dias Oliveira, Olavo Machado Júnior, Rodrigo Velloso, 
Deputado Sebastião Costa, secretário-adjunto da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, Raphael Andrade  
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gestãoG

Jacks Ubiratan Bernardes de Faria recebeu placa em agradecimento 
pelo dinamismo com que conduziu as entidades em sua gestão

Carlúcio Gonçalves e esposa Jeannete Gonçalves, Rodrigo Velloso com 
sua esposa Andréa Wandalsen Arndt Almeida

Andréa W. Arndt Almeida, Éder Almeida, Rodrigo Velloso e  
Mariangela Velloso

Membros da diretoria da ABIGRAF-MG e do SIGEMG

José Geraldo Raposo e Sra. Ivone Raposo, Carlúcio Gonçalves, Jeannete 
Gonçalves, Zulma Puresa, Salustiano Puresa e Antônio Joarês de Castro

Vereador de BH e presidente do SIGEMG, Carlúcio Gonçalves, com 
seus colaboradores do Gabinete na Câmara e familiares

Presidente da ABIGRAF-MG Rodrigo Velloso com convidados que 
prestigiaram a sua posse

Eduardo Lacerda, Rodrigo Velloso, Luiz Carlos Dias Oliveira, José 
Lucílio da Silva, Vicente de Paula Aleixo Dias, Sérgio Pícoli e Ronaldo 
Alves Martins
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Vem aí o Prêmio Cícero 2008

 
ABIGRAF-MG prepara-se para a quarta edição 
do Prêmio Cícero. Os membros da comissão 
organizadora reuniram-se em 16 de janeiro, 
dando início ao processo de organização. O 

encontro também tratou do Minas Expograf, evento que 
acontece simultaneamente ao Embala Minas, de 8 a 10 de 
abril, no Expominas. A comissão está buscando palestras 
com temas de interesse do setor para a Semana de Artes 
Gráficas, que será realizada durante o Minas Expograf.

Criado em 2005, o Prêmio Cícero tem como principal 
objetivo fomentar o mercado gráfico mineiro. O Cícero tam-
bém premia os talentos das agências de publicidade e comu-
nicação, os fornecedores de materiais e insumos gráficos e os 
prestadores de serviço mais indicados pelas empresas inscritas. 
É um evento consolidado, que movimenta todo mercado 
gráfico mineiro. A cada edição, o número de inscrições tem 
aumentado, demonstrando a credibilidade alcançada junto 
às empresas gráficas. A novidade neste ano será a eleição do 
melhor vendedor de produtos gráficos de Minas, troféu que 
será entregue durante a festa do Prêmio Cícero.

Como a qualidade de serviços é fator determinante para as 

empresas gráficas, o regulamento do Prêmio Cícero procura 
se adequar às necessidades levantadas a cada ano e, principal-
mente, ao Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando 
Pini, promovido pela ABIGRAF NACIONAL/ABTG. 

Em breve será divulgado o regulamento no site www.
abigrafmg.com.br. Inscreva-se no Prêmio Cícero e dê 
projeção à sua empresa!

A
Da direita para esquerda: Vicente Aleixo Dias, Luiz Lazafá e José 
Hélcio, diretores da ABIGRAF-MG/SIGEMG, Márcia Azevedo, 
gerente do Cecoteg, Ricardo Lara, diretor da ABIGRAF-MG/SIGEMG, 
Marize Olandim, colaboradora da ABIGRAF-MG, e Alexandro Gomes 
da Cruz, supervisor técnico do Cecoteg
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quarta edição do Embala Minas (Feira 
Internacional de Embalagens e Semana 
Internacional de Embalagens, Artes Gráficas, 
Design e Indústria do Plástico de Minas Gerais) 

acontecerá entre os dias 8 e 10 de abril, no Expominas, 
em Belo Horizonte. Paralelamente ao Embala Minas, 
acontecerá o Minas Expograf (Salão de Fornecedores 
de Equipamentos, Produtos e Serviços para a Indústria 
Gráfica) e também a Semana de Artes Gráficas.

Para a realização deste grande evento da indústria gráfi-
ca mineira, serão ocupados 12 mil m2 do pavilhão de expo-
sições do Expominas, o dobro do espaço utilizado no ano 
passado. De acordo com Jayme Wiss, diretor da Greenfield 
Business Promotion, empresa promotora do evento, “são 
esperados 250 empresas expositoras e 10 mil visitantes 
profissionais de vários segmentos, incluindo indústria e 
comércio. Cerca de 60% dos expositores serão empresas 
ligadas ao segmento de embalagens”, completa.

Em 2007, o Embala Minas recebeu 7.200 visitantes 
profissionais, que puderam conhecer os estandes de 160 

empresas expositoras. Na edição 2008 da feira, a expecta-
tiva dos promotores do evento é aumentar o número de 
expositores nacionais e internacionais e, também, atrair 
uma maior quantidade de profissionais do setor. Em Belo 
Horizonte, a L&C Eventos é a representante oficial da 
Greenfield e, desde o ano passado, está comercializando 
estandes para a feira, com um grande número de espaços 
fechados e confirmados.

O Embala Minas é um evento promovido pela empre-
sa Greenfield Business Promotion e conta com o apoio 
da ABIGRAF-MG (Associação Brasileira da Indústria 
Gráfica Regional de Minas Gerais), da Fiemg (Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais), do Sinpapel 
(Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel e Papelão do 
Estado de Minas Gerais) e do Simplast (Sindicato das 
Indústrias de Material Plástico do Estado de Minas Gerais).

A

Embala Minas 2008 e Minas Expograf 
em abril, no Expominas

Em 2007, o Embala Minas recebeu mais de sete mil visitantes

Informações: 
www.embalaweb.com.br / embala@greenfield-brm.com

Telefone: (31)3344-9119
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O 
marco histórico da criação da primeira gráfica 
no Brasil remete à chegada da família real por-
tuguesa ao país. Há 200 anos, exatamente em 
1808, aproveitando as comemorações de seu 

aniversário, no mês de maio, D. João VI instalou oficial-
mente na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, 
a primeira gráfica no Brasil, denominada Imprensa Régia, 
atual Imprensa Nacional. 

A proibição da Metrópole (Portugal) em instalar tipo-
grafias em suas colônias fez com que a imprensa brasileira 
surgisse somente três séculos e meio depois que o alemão 
Johannes Gutenberg inventou a prensa com tipos móveis. 
Sabe-se que o Brasil foi um dos últimos países do mundo, 
com exceção de alguns países da África, a implantar 
tipografias. Mas finalmente, em 1808, quando a família 
real portuguesa veio de mala e cuia para a colônia Brasil, 
trouxe na bagagem dois prelos e oito caixas de tipos.  

Entre 1808 e 1822, saíram dos prelos da Imprensa 
Régia nada menos que 1.154 impressos, entre os quais 
várias obras científicas e literárias de grande valor. É assim 
que estão registrados, há quase duas décadas, os fatos da 
história oficial do país, entre eles a elevação do Brasil à 
categoria de Reino, a Proclamação da Independência, 
a Lei do Ventre Livre, a Abolição da Escravatura, a 
Proclamação da República, entre outros milhares de 
leis, atos constitucionais e medidas provisórias oficiais do 
governo.  

A Imprensa Régia foi criada para, entre outras ativi-
dades, imprimir a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro 
jornal legalizado do Brasil. Mas, segundo historiadores, 
um dos objetivos da criação do jornal era o combater o 
jornal Correio Braziliense, tido como “clandestino”, pois 
era editado e impresso em Londres pelo exilado Hipólito 
José da Costa Pereira Furtado de Mendonça. Já o Diário 
Oficial, publicação existente até hoje, substituiu a Gazeta 
do Rio de Janeiro, mas só foi criado quase 90 anos 
depois, em 1º de outubro de 1892. 

Evolução ao longo de dois séculos 

Entre 1808 e 1920, o desenvolvimento da indústria 
gráfica no Brasil foi lento e muito tímido. Foi a partir de 
1922 que novos equipamentos e tecnologias começaram a 
desembarcar em terras brasileiras. Naquele ano, a gráfica 
carioca Companhia Lithographica Ferreira Pinto trouxe ao 
País a primeira máquina de off-set. No ano seguinte, em 
1923, um grupo fundou, na capital paulista, a Associação 
dos Industriais e Comerciantes Gráficos de São Paulo e, em 
1924, o off-set chegou a São Paulo pela Graphica Editora 
Monteiro Lobato. Nessa mesma época, outras máqui-
nas off-set também foram entregues para a Companhia 
Lithografica Ypiranga e para a Litografia Artística. Dois 
anos depois, a Editora Pimenta de Mello & Cia imprimiu 
a primeira revista brasileira em off-set, a Cinearte.

Em 1928, o jornal O Estado de São Paulo lançou o 
primeiro suplemento impresso em rotogravura. Pouco 
tempo depois, em 1931, o jornal paulistano A Gazeta 
iniciou a impressão com o mesmo sistema. Também em 
1931, em função das leis sociais que começavam a apare-
cer no Brasil, a Associação dos Industriais e Comerciantes 
Gráficos de São Paulo transformou-se no Sindicato dos 
Industriais e Comerciantes Gráficos de São Paulo. Mais 
tarde, o Sindicato da Indústria de Encadernação e da 
Gravura incorporou-se a ele. Já em 1965, foi realizado 
o I Congresso Brasileiro da Indústria Gráfica, em Águas 
de Lindóia (SP), e constituída a ABIGRAF (Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica). 

A história da indústria gráfica brasileira foi se desen-
volvendo ao longo de dois séculos, mas foi nos últimos 
60 anos que ela conseguiu agregar novas tecnologias e 
acompanhar de perto todas as evoluções em máquinas e 
equipamentos e processos produtivos. Hoje, a impressão 
digital, a tecnologia da informação e os mais diferentes 
recursos da informática e eletrônica fazem parte da estru-
tura produtiva de muitas gráficas brasileiras.

200 anosde indústria gráfica no Brasil
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Fundada no dia 4 de setem-
bro de 1887 pelo português 
Antônio Fernal, o jornal semanal 
nasceu com o nome Gazeta de 
Oliveira. Mas, em função de sua 
rápida expansão e abrangência, 
pois o jornal também circulava 
na Corte portuguesa no Rio de 
Janeiro, o proprietário mudou o 
nome para Gazeta de Minas.

Para imprimir o jornal, 
Antônio Fernal trouxe de 
Portugal uma máquina impres-
sora que era tocada à mão. No 
início do século XX, o jornal 
chegou a ser o maior de Minas 
Gerais em tamanho de página. 
As medidas eram exorbitan-
tes: 62 cm x 44 cm. Aberto à 
frente do leitor, o jornal media 
quase um metro e meio. Como 
ainda não existia fotografia, toda a página era coberta 
com texto. 

Anos mais tarde, com o advento da máquina a vapor, 
o jornal adquiriu um motor que funcionou durante mui-
tos anos para rodar a impressora. A inauguração da tração 
a vapor foi um grande marco na vida do jornal. A mesma 
máquina veio depois a ser adaptada para tração por ener-
gia elétrica e funcionou até os anos 90, quando migrou 
finalmente para o off-set, depois de passar por todas as 
fases do desenvolvimento gráfico, incluindo a tipografia, 
composta por tipos fixos, e a linotipia. 

Um jornal de histórias

As históricas edições da Gazeta de Minas guardam verda-
deiros tesouros da comunicação impressa do Brasil. O jornal 
mais antigo de Minas e o oitavo mais antigo de todo o Brasil 
veiculou a notícia sobre a assinatura da Lei Áurea, que extin-
guiu a escravidão no Brasil. A grandeza daquele momento 
histórico está estampada no original da edição número 38, 
que circulou no dia 20 de maio de 1888. O entusiasmo do 
redator fez com que fosse publicado em toda a extensão da 
primeira página o texto da lei assinada pela princesa regente, 

Gazeta de Minas: mais de um século de impressões

Minas Gerais nos 200 anos da indústria gráfica nacional 
O Estado de Minas Gerais é protagonista desta impor-

tante história do desenvolvimento da indústria gráfica no 
Brasil. Em outubro de 1934, foi fundado o SIGEMG 
(Sindicado das Indústrias Gráficas do Estado de Minas 
Gerais), que, ao longo de sua existência, tem registrado 
importantes acontecimentos ocorridos na história do 
país.  Em 21 de março de 1969, foi fundada a Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica – Regional Minas Gerais, 
juridicamente vinculada à ABIGRAF Nacional. 

Das pequenas às grandes gráficas, a tradição da famí-

lia gráfica mineira foi passando de geração a geração, ao 
longo desses 200 anos. Movido pela paixão e dedicação ao 
ofício, o gráfico mineiro conseguiu manter e ensinar aos 
seus filhos e netos o gosto pelas impressões e o conheci-
mento para manusear as máquinas que imprimiram fatos 
e notícias que marcaram a história de Minas Gerais. 

Entre as importantes publicações que registram essas 
histórias está a Gazeta de Minas, jornal da cidade de 
Oliveira (MG), que há 120 anos tem ajudado a escrever 
as histórias de Minas e do Brasil. 

Importante fatos da história do Brasil, como a Abolição da Escravatura e a Proclamação 
da República, foram noticiados pela Gazeta de Minas
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com o título “Brasil livre”. Não se conhece, até o momento, 
outra publicação jornalística mineira, da época, que tenha 
reportado aquele momento com esse estilo.

Como um importante veículo de comunicação, a 
Gazeta de Minas, já naquela época, trazia grandes e bem 
escritos editoriais em que se analisava a vida social e eco-
nômica do Brasil. Os leitores também tinham a oportu-
nidade de ler textos e artigos de renomados autores, mui-
tos dos quais escreviam com exclusividade para o jornal. 
Entre os ilustres colaboradores figuravam personalidades 
como José do Patrocínio, Aldo Delfino, Abílio Barreto, 
Mendes de Oliveira. O consagrado escritor português 
Eça de Queiroz também colaborava e costumava enviar 
com freqüência suas famosas crônicas internacionais ao 
redator e patrício Antônio Fernal.

É fácil imaginar a riqueza de informações contidas em 
suas páginas ao longo de 120 anos da história. A Gazeta 
de Minas narrou os episódios mais importantes da vida 
humana durante todo o século XX, tendo coberto as duas 
grandes guerras mundiais, as grandes descobertas da medi-
cina e da ciência, as grandes invenções e a evolução do 
pensamento humano.

Em 1908, Antônio Fernal vendeu o jornal que, entre as 
décadas de 1920 a 1960, passou a cobrir o noticiário político 
de Minas Gerais e de Oliveira. Em 1947, a Gazeta de Minas 
foi doada à Diocese de Oliveira, que 
mudou a linha edi-
torial do jornal e 
passou a fazer uma 
cobertura religiosa, 
de cunho católico.

Já em 1987, ano 
que a Gazeta de 
Minas comemorou 
um século de ativi-
dades, o jornal foi 
comprado da Diocese 
de Oliveira por uma 
empresa particular e 
passou por um rápido 
período de adaptação 
às normas técnicas do 
jornalismo moderno, 
assumindo uma postu-
ra independente. Nessa 
fase, o então jornalis-
ta recém-formado João 
Bosco Ribeiro, atual proprietário e editor da Gazeta de 
Minas, foi convidado a fazer parte da nova equipe. Os 

textos religiosos foram substituídos por artigos, crônicas, 
editoriais e notícias voltadas inteiramente para os fatos 
que envolviam a comunidade de Oliveira. 

Ao longo desses últimos 20 anos, o jornal evoluiu 
como nunca antes em sua história. Na segunda metade 
da década de 90, o jornal lançou sua primeira edição 
colorida, colocou na internet o seu site oficial e, na con-
dição de jornal mais antigo do Estado, aliado ao seu rigor 
técnico e profissional, foi reconhecido e homenageado 
por várias instituições, entre elas a Associação Mineira de 
Imprensa e a Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

Entrando no século XXI, o jornal conseguiu ter aprova-
do o seu projeto para digitalização de todo o acervo histórico 
por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Durante 
10 anos, entre a aprovação do projeto e o encerramento do 
trabalho, cada uma de suas 32 mil páginas originais, desde 
1887, passaram pelo processo de microfilmagem e recupera-
ção e, hoje, estão disponibilizadas publicamente na internet, 
no site do jornal: www.gazetademinas.com.br.

São páginas de um jornal tipicamente mineiro que, 
certamente, compõe uma das mais importantes coleções 
históricas do jornalismo mineiro.

Da impressora à mão à gráfica terceirizada
  

Hoje, com uma redação informatizada e cinco jor-
nalistas trabalhando, a Gazeta de Minas é publicada 
semanalmente, com 12 páginas, em média, trazendo 
cores totais na capa e contracapa. Como forma de 
viabilizar a continuidade da impressão do jornal, 
João Bosco Ribeiro optou pela terceirização da 
publicação. De acordo com ele, “esta é a maneira 
mais econômica para os pequenos jornais do inte-
rior, que não possuem grande demanda de impres-
são, para fazer frente aos altos custos de investi-
mento em uma gráfica para jornal”. Atualmente, 
o jornal Gazeta de Minas é impresso na gráfica 
do jornal Agora, diário da cidade de Divinópolis, 
que detém a tecnologia e os bens de produção, 
fazendo com que o pequeno jornal seja impresso 
com a mesma qualidade técnica de uma grande 
publicação.

 “Hoje, nós diagramamos o jornal e envia-
mos para a gráfica via internet. Ou seja, nesses 
120 anos, de 1887 até 2008, o jornal passou 
por todas as fases da indústria gráfica. Se fosse 

vivo, o fundador da Gazeta de Minas, senhor Antônio 
Fernal, ficaria paralisado ao perceber a evolução da indús-
tria gráfica”, conclui João Bosco.
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selo oficial especialmente produzido 
para as comemorações dos 200 
anos da indústria gráfica no 
Brasil foi apresentado ofi-

cialmente no dia 11 de dezembro 
de 2007, durante o evento de fim 
de ano do Sistema ABIGRAF (que 
abrange a ABIGRAF NACIONAL, 
a ABIGRAF-SP, o Sindigraf-SP e 
a ABTG). Desenvolvido pela WF 
Propaganda, o novo selo foi aprovado 
pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT) e já está em circulação. O 
lançamento faz parte do programa comemorativo 
que se estenderá até outubro de 2008 e abrange diferentes 
atividades, entre elas eventos, premiações e ações institu-
cionais e promocionais. O objetivo do lançamento do selo 
é divulgar a importância da data para todos os setores da 
indústria e o público em geral.

O selo comemorativo, produzido e emitido pelos 
Correios, deve ser aplicado sempre ao lado de um selo 
comum e tem valor para postagem de cartas comerciais 
de primeiro porte. Qualquer pessoa pode comprar, mas 
para os empresários do setor gráfico é a oportunidade de 
colaborar na divulgação da data a partir de suas próprias 
correspondências e, dessa forma, agregar valor a seu 
setor de atuação.

Os selos podem ser adquiridos diretamente na 
ABIGRAF. Uma cartela com 12 pares (selo 

comemorativo comum) custa R$ 27,00. 
Para mais informações, os interessa-
dos podem ligar diretamente para o 
Departamento de Marketing da enti-
dade, no telefone (11) 5087-7746.

  
Selos Comemorativos

De acordo com o Ministério das 
Comunicações, a emissão de selos comemo-

rativos segue critérios definidos pela ECT. Com 
tiragem limitada, estes devem fazer referência a datas 

importantes em diferentes segmentos da sociedade, a exemplo 
de manifestações culturais, artísticas, científicas e esportivas 
de repercussão nacional ou internacional, que apresentem 
interesse temático. Nesse grupo, estão os acontecimentos his-
tóricos, como é o caso do selo criado pela ABIGRAF. 

As propostas para emissão de selos desse gênero 
são apresentadas à ECT, acompanhadas de histórico 
com justificativa para a emissão pretendida, bem como 
de sua importância no contexto nacional ou interna-
cional. As propostas selecionadas são submetidas pela 
ECT à Comissão Filatélica Nacional para a eleição dos 
motivos que comporão o Programa Anual de Selos 
Comemorativos e Especiais. 

capa

Selo oficial ABIGRAF nos 200 anos 
da indústria gráfica no Brasil 

O

ara comemorar os dois séculos de atividades 
da indústria gráfica no país, a ABIGRAF  
NACIONAL iniciou, no segundo semes-
tre de 2007, uma campanha constituída 

por diversas ações, cujo ponto alto será uma grande 
festa, em outubro de 2008, no encerramento do 14º 
Congraf (Congresso da Indústria Gráfica).

Estão previstas, ao longo de 2008, atividades 
nos principais eventos do setor, como no Prêmio 

Fernando Pini, Fiepag, Drupa, Semana do Meio 
Ambiente, Bienal do Livro, além de atividades que 
serão realizadas nas datas comemorativas, como Dia 
do Design (5/11), Dia do Publicitário (1/2), Dia da 
Indústria Gráfica (24/6), dentre outras. Entre os pla-
nos, também existe a possibilidade de se realizar uma 
exposição com os primeiros impressos produzidos no 
Brasil, sendo que todas as ações devem estender-se aos 
Estados onde a Associação mantém regionais.

Diversas ações estão programadas para comemoração

P
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Alunos visitam parque gráfico
do Estado de Minas

s alunos do Curso Técnico em Design de 
Comunicação Gráfica do Senai/Cecoteg (Centro 
de Comunicação, Design e Tecnologia Gráfica) 
visitaram o parque gráfico do Jornal Estado de 

Minas, em 11 de dezembro. O objetivo da visita técnica foi 
colocar os alunos em contato com os processos de produ-
ção do jornal, possibilitando a compreensão dos parâme-
tros do processo de impressão off-set rotativa. 

Os alunos conheceram todas as etapas de pré-impres-
são: o recebimento das páginas que chegavam da redação; 
a conferência e a geração dos arquivos em formato pdf; a 

gravação das matrizes, tanto em processo convencional, 
com geração de fotolitos, quanto na impressão direta nas 
matrizes, através do sistema de CTP (Compute to Plate). 
Na seqüência, eles visitaram a oficina de impressão, conhe-
cendo todas as suas etapas: a alimentação das bobinas, a 
execução da impressão, alceamento, dobra e corte do jor-
nal, assim como as etapas de encarte e distribuição.

A visita técnica é mais uma das ações do Senai/
Cecoteg, visando complementar a formação de seus alu-
nos, reduzindo a distância entre os ensinamentos de sala 
de aula e as práticas de mercado.

senai/cecotegS

 
Senai/Cecoteg deu início, em outubro, à 
implantação do projeto PGQE (Projeto de 
Gestão pela Qualidade Rumo à Excelência), do 
IQM (Instituto Qualidade Minas). A institui-

ção foi indicada pela Diretoria do Senai para participa-
ção, juntamente a outras cinco unidades.

A iniciativa refere-se à implantação de um modelo de ges-
tão com base nas práticas das organizações bem-sucedidas, de 
classe mundial, ou nos Critérios de Excelência da Fundação 
Prêmio Nacional de Qualidade. A primeira fase é chamada 

Compromisso com a Excelência, na qual será realizada uma 
auto-avaliação da Gestão da Escola, em busca de melhorias.

A primeira equipe de Liderança comprometida com 
as mudanças é composta por Márcia Andrade, gerente da 
escola, Alexandro Cruz, supervisor técnico, Margarida 
Martins, pedagoga, Ailton Moreira, instrutor, Cleonice 
Alves, agente de vendas, e Leandro Canabrava, instrutor. 
“Procuramos uma melhor maneira de trabalhar, mais 
organizada e integrada, e para isso é necessário o compro-
misso de todos”, afirma Márcia Andrade.

Senai/Cecoteg implementa projeto em busca 
da qualidade e da excelência

O

O

A turma de alunos do Senai/Cecoteg pôde acompanhar as etapas de finalização e impressão do jornal Estado de Minas
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ABIGRAF-MG e SIGEMG presentes na Ascobap

om 96,7% dos votos, o empresário e diretor da 
ABIGRAF–MG e do SIGEMG, Ricardo de 
Lara Campos, foi eleito presidente da Ascobap 
(Associação Comercial do Barro Preto), para o 

biênio 2008-2010.
Ricardo Lara exercia o cargo interinamente e sua vitória já 

era esperada pelos empresários do Barro Preto, sendo  muito 
comemorada. Para Lara, sua gestão continuará sendo pautada 

na integração dos diretores dentro de uma visão democrática. 
“Há inúmeras idéias e muitos projetos a serem concretizados, 
como o Calendário Anual de Eventos, chamado ‘Curta o 
Barro Preto de Janeiro a Dezembro’, que movimentará todos 
os segmentos com ações que demonstrarão a força da classe 
empresarial do Barro Preto. Com uma diretoria dinâmica e os 
representativos 96,7% dos votos, acreditamos que estamos no 
caminho certo do crescimento”, diz Lara.

C

o dia 10 de dezembro, o 
presidente do SINAEES 
(Sindicato da Indústria 
de Aparelhos Elétricos, 

Eletrônicos e similares do Estado de 
Minas Gerais) e da Fiemg (Federação 
das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais), Robson Braga de Andrade, 
juntamente com o diretor regio-
nal da Abinee (Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e Eletrônica), 
Ailton Ricaldoni Lobo, homenage-
ram o vereador de Belo Horizonte 
e presidente do SIGEMG, Carlúcio 
Gonçalves, conferindo-lhe o título 
de Liderança Classista 2007, por sua 
reconhecida atuação em defesa do 
setor gráfico do Estado.  

Carlúcio Gonçalves recebe título 
de Liderança Classista 2007

N

Ailton Ricaldoni Lobo, diretor regional da Abinee, Carlúcio Gonçalves, vereador e presidente do 
SIGEMG, e Robson Braga de Andrade, presidente do SINAEES e do Sistema Fiemg

Sebastião Jacinto Júnior
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Tendências do setor debatidas 
em Juiz de Fora

o dia 14 de dezembro, o Sindicato das Indústrias 
Gráficas de Juiz de Fora apresentou para seus 
associados a palestra “As Tendências e o Cenário 
do Setor Gráfico no País”, proferida pelo pre-

sidente da ABIGRAF-SP, Fábio Arruda Mortara. Após 
a palestra, foi realizado o coquetel de lançamento do 1º 
Anuário das Indústrias Gráficas de Juiz de Fora, que con-
tou com a presença de empresários gráficos, fornecedores e 
autoridades da região, que foram recebidos pelo presidente 

Sérgio Pícoli. Prestigiaram o evento o vereador de Belo 
Horizonte e presidente do SIGEMG, Carlúcio Gonçalves, 
acompanhado de sua esposa, Sra. Jeannete de Oliveira 
Gonçalves, diretora da ABIGRAF-MG. Representando o 
presidente da ABIGRAF-MG, Rodrigo Velloso, compare-
ceu o vice-presidente, Luiz Carlos Dias Oliveira. 

Para a realização do evento, o Sindicato das Indústrias 
Gráficas de Juiz de Fora contou com o apoio da Fiemg Regional 
Zona da Mata, do Sebrae e da Caixa Econômica Federal.

eventosE

Confraternização em Uberlândia

 
Sindigraf (Sindicato Intermunicipal das Indústrias 
Gráficas de Uberlândia e Região) realizou, no dia 
1º de dezembro, no Sesi Gravatás, em Uberlândia, 
o Churrasco Anual de Confraternização da 

entidade. O vice-presidente da ABIGRAF-MG, Vicente 
de Paula Aleixo Dias, compareceu à festa, representando 

o presidente da Associação, Rodrigo Velloso.
O encontro contou com a participação dos empresá-

rios gráficos e seus familiares, autoridades, fornecedores e 
amigos. O presidente do Sindigraf, Eduardo José Lacerda 
do Nascimento, cumprimentou e agradeceu a presença de 
todos que prestigiaram esse importante evento.

Evento discute responsabilidade 
ambiental em Pouso Alegre 

N

O

om objetivo de apoiar o crescimento da indústria 
gráfica em sua base operacional, visando a melho-
rias para o setor, o Sinigraf (Sindicato Intermu-
nicipal das Indústrias Gráficas do Sul de Minas) 

realizou, em 15 de dezembro, no Clube de Campo Fernão 
Dias, em Pouso Alegre, o II Seminário Gráfico. O evento 
contou com a participação do consultor Marcos Pontes da 
Silva, da empresa Resiclean, que ministrou a palestra “Res-
ponsabilidade Ambiental na Indústria Gráfica – Gestão de 
Resíduos e Descartáveis Químicos”. Paralelamente ao Semi-
nário, aconteceu a primeira edição da Expograf-Sul, feira de 
maquinário e insumos para o setor gráfico, com a presença 
marcante de empresários gráficos de mais de 89 cidades da 
região. Organizado pelo Sinigraf, através de seu presidente 
Jander Rosa Moreira e diretoria e com o apoio de parceiros 

estratégicos - Fiemg, Sebrae-MG, ABIGRAF-MG, Caixa 
Econômica Federal - e empresas privadas, como Big Ame-
rican, entre outras, essas ações buscaram proporcionar aos 
empresários gráficos do Sul de Minas acesso às inovações 
e tecnologias da indústria gráfica, assim como despertar o 
setor para as responsabilidades socioambientais e as obriga-
ções legais da indústria na gestão de resíduos e descartáveis 
químicos.

Com um público superior a 350 pessoas, o evento foi 
um grande sucesso. Entre as autoridades que o prestigia-
ram, destacamos o assessor de Relações Sindicais da Fiemg, 
Antônio Marum, o presidente da Fiemg Regional Sul, Ary 
Novaes, o presidente da ABIGRAF-MG, Rodrigo Velloso 
de Almeida, e o diretor-secretário da ABIGRAF-MG e do 
SIGEMG, Geraldo Cézar Miranda Simões.

C
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o longo de 2007, a eco-
nomia nacional teve 
momentos favoráveis 
de crescimento, tendo 

como carro-chefe a valorização do 
Real frente à moeda norte-ame-
ricana, o dólar. Por outro lado, 
uma seqüência de crises políticas, 
aumentos de tributos e a implan-
tação do Supersimples Nacional, 
entre outras ações do governo, fize-
ram com que empresários de dife-
rentes setores, sobretudo os peque-
nos e médios, tivessem um ano 
difícil, com muitos desafios para 
crescer e se manter.

Considerando o contexto, o 
setor gráfico mineiro conseguiu 
superar o desafio e fechar o ano de 
2007 com crescimento de 3,5% 
em relação ao mesmo período de 2006. A alta carga tri-
butária que atinge diretamente a indústria gráfica mineira 
foi, sem dúvida, o principal fator inibidor do crescimento 
do setor no Estado. Os números finais do setor gráfico 
mineiro são inferiores à média nacional, que apresentou 
em 2007 um crescimento médio de 4,5%.

Para o presidente da ABIGRAF-MG, Rodrigo Velloso, 
“a incidência de tributos se transformou no maior entrave 
do setor, pois os impostos estaduais e municipais são os 
que mais trazem prejuízos. É necessário mais incentivo 
para a indústria mineira se tornar competitiva em relação 
aos outros Estados”, completa.

Supersimples, dólar baixo e ICMS

Outro fator que preocupou os empresários gráficos 
mineiros em 2007 foi a implantação do Supersimples, 
que, além de gerar dúvidas, significou um aumento da 
carga tributária e está onerando a produção gráfica em 
Minas para os que optaram em aderir ao Supersimples.

Mas, se por um lado a economia nacional cresceu e 
a valorização do Real ajudou no crescimento da produ-

ção industrial, por outro, para o 
setor gráfico isso foi ponto nega-
tivo, pois com a queda do dólar 
muitas produções gráficas migra-
ram para outros países, como o 
Chile. Contudo, a queda do dólar 
também gerou oportunidades 
de investimentos; porém, Minas 
Gerais ainda enfrenta um grande 
desafio para importação, o ICMS. 
“Em Minas, o ICMS sobre bens 
de capital dificulta a aquisição de 
novos equipamentos por empresas 
gráficas do Estado. Para impor-
tar um equipamento de R$ 1 
milhão, é necessário que pagar 
R$ 280 mil em impostos, entre 
eles PIS, Cofins, ICMS, além da 
taxa alfandegária”, explica Rodrigo 
Velloso. Ainda de acordo com ele, 

a ABIGRAF-MG e representantes do setor já enviaram ao 
governo do Estado proposta para negociar uma redução da 
alíquota do ICMS e ter um maior poder de competição no 
mercado nacional.

Boas perspectivas e desafios para 2008

Para 2008, as expectativas de crescimento do setor 
gráfico mineiro são otimistas, com crescimento projeta-
do entre 6% e 7% em relação a 2007. Fatores como as 
eleições municipais, o comércio e a indústria aquecidos, 
somados ao aumento da renda e à queda da taxa de juros, 
ampliarão a demanda por produtos gráficos, principal-
mente fora dos grandes centros urbanos.

No âmbito nacional, os desafios para a indústria grá-
fica em 2008 também são grandes: conter a migração de 
empresas para o mercado informal, adequar os mecanis-
mos de compras governamentais dos produtos gráficos, 
desenvolver programas ambientais sustentáveis, ampliar 
o acesso à tecnologia e a financiamentos e, defender os 
interesses da indústria gráfica nos acordos internacio-
nais de comércio.

Indústria gráfica mineira registra 
3,5% de crescimento em 2007

A

balançoB
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Novo serviço: transações pela internet
Os cooperados da Credigraf já podem realizar transações on-line. O serviço está 

disponível pelos sites https://ib.sicoobnet.com.br e www.credigraf.com.br.  
Entre as transações que podem ser realizadas estão: conferência de saldo 

e extrato, pagamento de boletos bancários, de contas de concessionárias, 
transferências entre contas da Credigraf e do Sicoob e DOC e TED para outros 
bancos. Os cooperados podem, ainda, solicitar o seu módulo de cobrança, pelo qual 
podem emitir seus boletos, com baixo custo operacional. 

A novidade vai ao encontro de antigas reivindicações dos cooperados, que 
podem, agora, realizar suas transações mais rapidamente, sem ter que se deslocar 
até a Cooperativa. Com os serviços, garante-se também o reforço da movimentação 
financeira e o crescimento da Credigraf.

Faça seu planejamento e 
procure sempre economizar. 
Só assim você evita dificuldades.

Neste início de ano, fique atento 
e faça seu dinheiro render mais!

Atenção cooperado!

O primeiro porquinho está sendo vendido na Credigraf. Ao enchê-lo, vá à Cooperativa, faça uma aplicação e leve 
outro porquinho de graça. Para mais informações, procure os operadores de negócio da Credigraf: (31) 3287-4999.
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ue o capitalismo e a democracia, regimes vigen-
tes no Brasil, têm lá suas falhas, tudo bem, mas 
as vantagens chegam a superá-las. 

Com o capitalismo, temos o regime da 
livre concorrência. Caso não lhe agrade este ou aquele 
fornecedor, existe a opção de escolher outro. Essa busca, 
na verdade, é a melhor punição imposta pelo capitalismo 
aos empresários ineficientes. Chega a deixar o Código de 
Defesa do Consumidor a quilômetros de distância.

Poderíamos resumir o quadro de ineficiência a apenas 
um fator: conhecimento. No Brasil, qualquer empresário 
tem acesso ao conhecimento, basta que tenha interesse 
para isso. E o sucesso da empresa está vinculado a essa 
atitude do empresário. Qualquer negócio, para se manter 
e crescer, depende das oportunidades apresentadas pelo 
mercado e, principalmente, das opções do empresário. 
Para tomar decisões, no entanto, torna-se necessário o 
conhecimento.

No setor gráfico, existem publicações e entidades 
competentes que informam tudo sobre novas tecnologias 
disponíveis, proporcionando ao empresário conhecimen-
to suficiente para suas escolhas. Por isso, o item competi-
tividade pode, de certa forma, ser transposto. Quanto às 
matérias-primas, a livre concorrência tem proporcionado 
opções de qualidade, atendimento e, principalmente, 
preços. Conhecer o mercado fornecedor também não é, 
no momento, uma tarefa difícil.

Creio que uma das barreiras que vem impedindo o 
crescimento das gráficas é mesmo a falta de conhecimen-
to sobre seus próprios dados. O lucro é o objetivo de 
qualquer negócio empresarial. Então, conhecer o lucro da 
gráfica é o mínimo de que o gráfico necessita para seguir 
adiante. O problema é que grande parte dos reclamadores 
existentes no setor sequer dispõem de ferramentas que 
lhes possibilitem conhecer o percentual previsto de lucro 

para cada orçamento elaborado. Prevalece o empirismo (a 
experiência viciosa) na hora de orçar. Para a elaboração de 
um orçamento, o correto seria questionar, entre outros, 
qual o percentual para:

• matéria-prima;
• margem de contribuição para o pagamento dos 
  custos fixos;
• impostos;
• depreciação dos equipamentos;
• lucro;
• serviços de terceiros;
• financiamento ao cliente.
Buscar respostas para esses itens elaborando orçamentos 

“na mão” ou em planilhas significa continuar desconhecen-
do a empresa. Impossível planejar o crescimento sem conhe-
cer profundamente seus dados dentro de uma lógica.

Com o advento da informática, uma necessidade 
do capitalismo, e sua democratização, não existe mais 
desculpa para continuar administrando uma empresa às 
escuras. Portanto, o crescimento de uma empresa num 
sistema democrático e capitalista depende da vontade 
empresarial de implantar um Sistema de Informação 
Gerencial (SIG). Trata-se de um processo de transfor-
mação de dados em informações que são utilizadas na 
estrutura decisória da empresa, proporcionando, ainda, 
a sustentação administrativa para otimizar os resultados 
esperados.

Se você já dispõe de um SIG em sua empresa, pro-
cure explorar ao máximo suas ferramentas. Se ainda não 
implantou, está atrasado. Corra que ainda há tempo.

Deixe para os morcegos a capacidade de voar no escu-
ro. Ou transforme-se num Batman rapidinho.

Márcio Varela
Consultor em Gestão de Empresas Gráficas

Instale um SIG na sua gráfica

Q

artigoA
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• Obter descontos na aquisição de SIDF

• Participar dos plantões semanais para discutir, analisar e buscar

soluções para os problemas específicos do setor gráfico

• Dispor de assessoria jurídica, econômica e técnica, sempre que necessário

• Divulgar sua empresa no Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica

• Receber a Revista ABIGRAF, o Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica,

o Boletim Técnico da ABTG e o Informativo com notícias regionais

• Obter descontos nas inscrições de premiações, cursos, seminários,

palestra e eventos promovidos pelo Sistema Fiemg e ABIGRAF

• Estar automaticamente associado à ABTG (Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica)

• Receber informações atuais sobre normalização – normas elaboradas, revisadas ou em estudo

pelo Organismo de Normalização Setorial de Tecnologia Gráfica da ABTG (ONS 27)

• Usufruir da defesa de interesses específicos de sua empresa através de

causas coletivas, patrocinadas pelo Sistema Fiemg e ABIGRAF

• Dispor de nosso Auditório e de salas de reuniões com custo reduzido

• Aplicar os logotipos do SIGEMG e ABIGRAF-MG em material promocional de sua empresa,

obedecendo o padrão visual e mencionando sua condição de “associado”

• Associar-se como cooperado à Credigraf (Cooperativa de Crédito dos Gráficos)

• Anúncios de máquinas e equipamentos via nosso site

• Participar de todos os programas, eventos e atividades do Senai e Sesi-MG

• Obter acesso à Bolsa de Negócios Gráficos, disponível na internet

• Consultar gratuitamente o Núcleo de Oportunidades de Empregos

Vantagens não faltam para ser associado. 
Estamos esperando você!

(31) 3283 1616

www.abigrafmg.com.br
abigrafmg@abigrafmg.com.br
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reflexãoR

Mude

M ude, 
mas comece devagar, porque a direção é 
mais importante do que a velocidade.
Sente-se em outra cadeira, no outro lado 

da mesa. Mais tarde, mude de mesa.

Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua.
Depois, mude de caminho, ande por outras ruas, cal-
mamente, observando com atenção os lugares por onde 
você passa. Tome outros ônibus. 

Mude por uns tempos o estilo das roupas.
Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. 

Tire uma tarde inteira para passear livremente no 
campo, ou no parque, e ouvir o canto dos passarinhos...
Veja o mundo de outras perspectivas.

Abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda.
Durma no outro lado da cama... Depois,
procure dormir em outras camas da casa. 

Assista a outros programas de TV, compre outros jornais... 
Leia outros livros. Não faça do hábito um estilo de vida. 

Ame a novidade. Durma mais tarde. Durma mais cedo. 
Aprenda uma palavra nova por dia numa outra língua.
Corrija a postura. 

Coma um pouco menos, escolha comidas diferentes,
novos temperos, novas cores, novas delícias. 

Tente o novo todo dia. O novo lado, o novo método, o 
novo sabor, o novo jeito, a nova vida. Tente. 

Busque novos amigos. Almoce em outros locais, vá a 

outros restaurantes, compre pão em outra padaria.
Almoce mais cedo, jante mais tarde ou vice-versa. 

Escolha outro mercado... Outra marca de sabonete,
outro creme dental... Tome banho em novos horários. 

Use canetas de outras cores. Vá passear em outros luga-
res. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. 

Troque de bolsa, de carteira, de malas, troque de carro,
compre novos óculos, escreva versos e poesias. 
Jogue os velhos relógios, quebre delicadamente esses 
horrorosos despertadores.

Abra conta em outro banco. Vá a outros cinemas, 
outros cabeleireiros, outros teatros, visite novos museus. 

Mude. 
Lembre-se de que a vida é uma só. 

Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as.
Seja criativo.  Grite o mais alto que puder no espaço 
vazio. Deixem pensar que você está louco. 

Aproveite para fazer uma viagem despretensiosa,
longa, se possível sem destino.  

Experimente coisas novas. Troque novamente.
Mude, de novo. Experimente outra vez. 

Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores
do que as já conhecidas, mas não é isso o que importa. 

O mais importante é a mudança, o movimento, o dina-
mismo, a energia. A positividade que você está sentindo 
agora. Só o que está morto não muda!

Edson Marques
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Só quem conhece muito bem as 
necessidades dos clientes pode 
oferecer o que eles precisam.

Aqui você encontra uma linha completa de suprimentos 
para gráfica, informática, material de escritório e 
papelaria. É tradição em Minas Gerais trabalhar com 
simplicidade, do jeito que a Encapa faz há 37 anos. BH e Contagem: (31) 3368.3600

Juiz de Fora: (32) 3215.1412


