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E espaço do leitor
Agradecemos a gentileza da revista O Cícero de novembro/dezembro de 2008 e cumprimentamos o editor pela
qualidade da publicação.

Sr. Rodrigo Velloso de Almeida, é com satisfação que
agradeço a V.Sa. a deferência e acuso o recebimento do
informativo Cícero.

Fernando Antonio Xavier Brandão
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de
Minas Gerais – Belo Horizonte (MG)

Gen. Bda Celso José Tiago
Comandante da Escola de Sargentos das Armas (EsSA) Três
Corações (MG)

Parabéns pela qualidade da revista. As fotos do churrasco
de confraternização publicadas na edição de novembro/
dezembro – 2008 registraram com imparcialidade a alegria dos participantes.

Meus sinceros agradecimentos à indústria gráfica pela
homenagem à memória do Geraldo Zaniratti, extensivos
ao Sr. José Cezário pelas lindas palavras.

Setor gráfico lanç
a
selo de origem dos
impressos em pap
el
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Nancy Zaniratti – CGB Artes Gráficas Ltda.
Belo Horizonte (MG)

Comentários sobre esta edição, sugestões e outras
contribuições serão bem-vindas. Envie mensagem para
abigrafmg@abigrafmg.com.br e participe do Espaço do Leitor.
Ajude-nos a fazer da Revista O Cícero
uma publicação cada vez melhor!

E editorial

Mudam-se os tempos

odo início de ano, criamos expectativas para os nossos negócios, principalmente quando o ano anterior não foi como o esperado. O correto seria
fazer uma retrospectiva de nossas ações, para corrigir os erros e aprimorar
os acertos. Muitos dirão que não há tempo para parar e refletir. Porque
parar, para estes, significa deixar de ganhar.
No final de 2008, aconteceu o colapso mundial. Houve cortes de investimento
nas indústrias, desemprego, o dólar subiu, as Bolsas despencaram e se registrou queda
na produção industrial. Caos total. O quê fazer? Cruzar os braços e deixar tudo
passar? Fechar as portas e lamentar? Por a culpa nos outros? No governo?
Voltemos um pouco no tempo, para o ano de 1934. Getúlio Vargas era o
presidente da República. Sob seu governo, foi promulgada a Constituição, que criou
leis sobre educação, trabalho, saúde e cultura, trazendo uma perspectiva de mudanças
na vida dos brasileiros. No mesmo ano, aconteceu a criação do SIGEMG. O que
levou um grupo de pequenos empresários gráficos a se unir e fundar um sindicato?
Determinação, confiança e uma grande motivação. Sabiam que unidos teriam mais
força. O associativismo se fez presente. O pensar passou a ser coletivo.
A ABIGRAF Regional de Minas Gerais, instalada em 1969, veio fortalecer o fiel
compromisso dos empresários gráficos mineiros. Nos 75 anos de associativismo do
setor gráfico, muitos acontecimentos marcaram a história: guerras, golpes militares,
infinitos planos econômicos, inflação galopante, mercado financeiro instável e
uma crise generalizada. Na contramão, vieram boas notícias: informática, novas
tecnologias, máquinas, equipamentos, telefonia, indústria farmacêutica, medicina, a
globalização como a grande facilitadora para os avanços.
Fazer um comparativo seria impossível nesse curto editorial. O importante é
entender que as crises ocorreram, as dificuldades foram apresentadas, mas vencemos
até aqui. O crescimento de nosso país e de todo o mundo nos mostra isto.
Nos versos de Camões no início deste texto, as mudanças estão relacionadas a
tempos, vontades. E todos nós, seres humanos, somos sujeitos a mudanças, buscando
sempre novas qualidades, isto é, OPORTUNIDADES. São nelas que devemos
focar a nossa vida. As oportunidades aparecem e devemos estar atentos: a crise pode
significar oportunidade, depende de cada um de nós. Percepção e cautela são peças
fundamentais e deverão ser atreladas ao bom senso em nossas atitudes, principalmente
em 2009. Mas recordemos um sábio provérbio chinês: “Há três coisas na vida que
não voltam: a flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade desperdiçada”.
Quando a Abigraf-MG e o Sigemg, em parceria com a Zênite Sistemas,
promoveram, no dia 6 de fevereiro, a palestra “Motivação e Vendas – Construindo
caminhos para vender mais e melhor”, foi para que pudéssemos refletir sobre nossos
momentos na atualidade. Percebemos que parar e refletir muitas vezes significa ter
idéias inovadoras que podem revolucionar o nosso negócio.
Nem sempre parar significa deixar de ganhar... Vencedores param, refletem,
aprimoram e comemoram!

Rodrigo Velloso de Almeida
Presidente da ABIGRAF-MG

Carlúcio Gonçalves
Presidente do SIGEMG
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Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o Mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades (Luiz de Camões)
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A transferência de créditos de ICMS
para os optantes do Simples Nacional

O
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setor gráfico recolhe, habitualmente, o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
para o Município. No Simples Nacional, recolhe a tributação diante do anexo de serviços, o
qual engloba o referido imposto municipal.
Mas em algumas situações, a atividade de impressão
gráfica acaba sendo tributada pelo ICMS, como é o caso de
rótulos, bulas, embalagens, etiquetas, manuais de instrução
de produtos, bem como qualquer outro impresso destinado à comercialização ou industrialização pelo cliente.
É reclamação antiga daquele que emite a Nota Fiscal
de venda de mercadorias, a impossibilidade de transferência do crédito de ICMS ao cliente. É comum o cliente
rejeitar um orçamento do gráfico optante pelo Simples
Nacional, tendo em vista a impossibilidade da empresa
gráfica em transferir créditos de ICMS.
A Lei Complementar 128/08 veio corrigir essa deficiência da legislação, possibilitando que o gráfico transfira
créditos de ICMS para o cliente. Isso permite que a micro
e a pequena gráfica possam concorrer em igualdade de
condições com aquelas optantes pelo lucro presumido
ou lucro real.
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O Estado de Minas Gerais regulamentou a transferência aqui tratada, diante do Comunicado 01/2009,
editado pela Superintendência de Tributação da
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais –
SEF/MG. No corpo da Nota Fiscal deverá constar
os seguintes dizeres, conforme determina o Art. 2 do
Comunicado:
“Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no
valor de R$...; correspondente à alíquota de ...%, nos
termos do Art. 23 da LC 123/06”.
Assim, o valor a ser repassado, a título de crédito de
ICMS, será aquele concernente à faixa de receita bruta,
na qual o gráfico se enquadra.
É uma boa oportunidade aberta pela legislação para se
evitar perdas de trabalho por questões tributárias.
Paulo Henrique Mares Guia
Consultor Tributário da ABIGRAF-MG
Coordenador do Núcleo Fiscal do Escritório Moisés Freire
Advocacia Empresarial

E eventos

Sistema SSCG é tema de treinamento

N
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o dia 22 de janeiro, foi realizado pela Zênite
Sistemas, na sede da ABIGRAF-MG, o primeiro treinamento do Sistema Simplificado
de Custos Gráficos – SSCG para as empresas gráficas cadastradas. Participaram a Grafims
Gráfica, Gell Gráfica, Gráfica Garra, Dinâmica Artes
Gráficas, Gráfica Estrela da Manhã, Gráfica Júpiter,
Imagem Gráfica, Gráfica Padrão e Gráfica Iguaçu
(Ipatinga).
A renovação do convênio de cooperação técnica
entre a Associação e a Zênite Sistemas, no ano passado,
possibilitou acesso a um programa de administração de
custos e formação do preço de venda para pequenas gráficas, o SSCG. Essa é uma importante ferramenta para
a capacitação técnica do empresário gráfico, que visa ao
aumento de eficiência e à redução do tempo gasto na
elaboração dos preços de serviços gráficos em geral. A
parceria vigora até agosto de 2010.
O sistema SSCG está disponível somente para
os associados que estão em dia com suas obrigações
associativas, sindicais e com a certificação. Novos
treinamentos do sistema serão agendados e aqueles
que tiverem interesse devem entrar em contato com a
ABIGRAF-MG.
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D dia do gráfico

E

Homenagem nas ondas do rádio

sse ano, a homenagem especial aos trabalhadores da indústria gráfica de Minas Gerais
feita pelas diretorias da ABIGRAF-MG e do
SIGEMG, teve uma novidade: uma mensagem
veiculada pela Rádio Itatiaia. Apresentada nos dias 6 e 7
de fevereiro, nos programas Jornal da 1ª Edição e Rádio
Esportes, a mensagem foi ouvida por trabalhadores do

E

setor em diversas cidades mineiras.
“A ABIGRAF-MG e o SIGEMG, entidades do setor
gráfico de Minas, cumprimentam os funcionários da
indústria gráfica mineira pelo seu dia, 7 de fevereiro. Nossa
homenagem a todos que contribuíram e contribuem com
o seu trabalho na valorização dessa categoria inserida na
indústria da comunicação mineira. Parabéns!”

O exemplo de Alaor Bernardes

m comemoração ao Dia do
Gráfico, o presidente do
Sindicato das Indústrias Gráficas
de Varginha, Rogério Bregalda,
homenageia “In memorian” o empresário
gráfico Alaor Bernardes, de Varginha.
Condecorado com a Comenda Cícero
outorgada pela ABIGRAF-MG e pelo

SIGEMG em 2005, o sr. Alaor iniciou o
aprendizado em tipografia em 1938, até fundar no ano de 1968 a Gráfica Catanduvas.
Como membro da diretoria do Sindicato desde
a sua fundação, prestou relevantes serviços à
indústria gráfica de Varginha e região. Falecido
em 27 de julho de 2008, sr. Alaor deixou seu
exemplo para toda a família gráfica mineira.

Sindigraf de Uberaba promove churrasco

O
o cícero - janeiro/fevereiro 2009

presidente do Sindicato da Indústria Gráfica
de Uberaba, Ronaldo Alves Martins, promoveu no dia 8 de fevereiro, o churrasco em
comemoração ao Dia do Gráfico. O evento
aconteceu no salão La Fest, em Uberaba, e contou com
a presença dos empresários gráficos da região e seus colaboradores. Uma oportunidade para troca de experiências
e muita descontração.
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Fotos: Paulo Lúcio

D dicas

Prova virtual
no monitor
Um grande passo de ajuda no
universo do “telefone sem fio”

imagem que será impressa, sem tirá-la do fluxo de trabalho natural. A imagem poderá ser corrigida, sua cor
modificada, ou até mesmo impressa, se houver necessidade. Mas o mais importante é que estamos poupando
tempo e dinheiro. Um monitor calibrado e uma conexão
à internet em banda larga são as únicas coisas necessárias
para que os convidados para ver e editar a prova possam
fazer uso desta inovadora ferramenta.
Outro ponto extremamente importante é a nossa
responsabilidade ambiental, pois imprimir em papel tem
que ser, cada vez mais, um questionamento para todos.
Será que realmente temos que imprimir tudo que chega
às nossas mãos? Você ouvirá esta pergunta para o resto da
sua vida, pois responsabilidade ambiental tem se tornado
um dos assuntos mais importantes da sociedade.

Do passado ao presente
Filosofias à parte, vamos agora descrever um pouco
mais sobre a tecnologia de provas no monitor. Convido
você para refletir um pouco sobre o passado.
Nos anos 60, as provas de cor eram todas feitas na
própria máquina de impressão, para que fossem apresentadas ao cliente. Transportando esta técnica para os dias
atuais, você poderia pedir a um empresário que parasse
sua máquina de seis ou oito cores com reversão, para fazer

o cícero - janeiro/fevereiro 2009

O

constante desenvolvimento do mercado gráfico nos faz refletir muito a respeito das coisas
que ainda estão por vir. Associando este desenvolvimento à nossa responsabilidade socioambiental, vemos claramente que o ser humano terá que,
cada dia mais, se preocupará com o futuro.
Já ouvi muitas pessoas perguntarem como será o
futuro. Eu prefiro pensar que o futuro nós poderemos
inventar ou ainda construir da melhor maneira possível e
que ainda não comprometa as gerações vindouras.
Quando se fala hoje em prova virtual em monitores,
muitas pessoas questionam a sua qualidade ou mesmo
representatividade em relação à realidade. Posso dizer que
isto é um caminho sem volta, pois, se analisarmos o processo gráfico hoje em dia, a única coisa que ainda é física,
antes da impressão, é a prova em papel. A imagem hoje é
capturada, manipulada e tratada digitalmente. Os textos
e fontes, bem como as imagens, são avaliados por softwares de “pre-fligt”. Fica um pouco sem sentido termos que
imprimir alguma coisa para visualizar o conteúdo ou até
mesmo a cor. Sem contar que a cor não necessariamente
pode estar correta por desvios e erros humanos no processo de impressão da prova.
O desenvolvimento da prova virtual vem de encontro
a esta necessidade: a de poder avaliar, em tempo real, a
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uma prova. Com certeza, você seria ridicularizado.
Na década de 70, o prelo de provas foi a saída para
aliviar o uso da máquina de impressão. Nesta época, a
prova sequencial era extremamente valiosa, para guiar os
impressores de máquinas monocolor e bicolor.
Que engraçado falarmos sobre isso, cheira até a naftalina. Na década de 80, ninguém esperava: surgia uma
prova que permitia ao gráfico deixar de utilizar o prelo
para usar a prova de Cromalin Analógico. Uma película
fotossensível aplicada sobre um papel especial, o Cromalin
Analógico permitia copiar as cores amarelo, magenta, cyan
e preto, uma a uma e, após delaminação do filme, aplicar
o pigmento de cada cor para formar a prova. Nesta época,
embora eu não seja tão velho assim, ouvi alguns impressores implorando pela prova sequencial.
Interessante é dizer que, na década de 90 e até os dias
de hoje, o filme passou por um processo de extinção. A era
digital fez com que uma imagem
pudesse ser diretamente copiada
em uma forma de impressão e,
para a sua visualização, se fazia
necessária uma impressão digital
em papel especial.
Que destino cruel, mas estas
mudanças tiveram resistências
muito grandes, pois as tintas da
impressoras digitais não eram
como as tintas de impressão.
Um sábio grupo de pessoas e de
empresas de grande expressão no
mercado internacional decidiu criar
uma linguagem de comunicação
de cor entre os diversos periféricos
digitais, para facilitar o trabalho de
todos. Este grupo, denominado
Consórcio Internacional de Cores
(International Color Consortium),
desenvolveu uma metodologia de caracterização de periféricos baseada nos chamados perfis ICC, para traduzir
e comunicar as informações de cor de uma imagem para
outro periférico. Você já brincou de telefone sem fio?
É exatamente isso que acontece quando se tenta
trabalhar sem perfil ICC. A mensagem no final chega
completamente distorcida. Este importante desenvolvimento feito pelo grupo ICC nos permite afirmar que
uma mesma imagem pode ser vista de igual maneira em
qualquer lugar do mundo, basta apenas que a comunicação entre os periféricos não seja baseada no chamado
“telefone sem fio” e, sim, em perfis ICC.
A prova virtual em monitores se baseia extamente neste
princípio. Se queremos ver uma imagem no monitor igual

em todo o mundo e ainda igual o que sairá na impressão,
deveremos cumprir quatro passos que agora descreveremos.
Primeiro passo – Calibração do monitor: é, por definição, um ajuste do seu brilho, contraste, ponto de branco e balanceamento de canais. Claro que os monitores
vão apresentar diferentes resultados neste procedimento,
dependendo da sua qualidade.
Segundo passo – Caracterização do Monitor: neste
procedimento, vamos avaliar como o monitor reproduz
as cores após ter sido calibrado. Este passo permite-nos
gerar um perfil ICC, para traduzir as cores de um arquivo
para a visualização no monitor.
Terceiro Passo – Validação do Monitor: nesta etapa,
veremos como que as cores serão traduzidas pelo perfil de
cores gerado no passo anterior.
Será que, neste momento, não
teremos o famoso “telefone sem
fio” do gerenciamento de cores?
Será que uma cor gerada pelo
programa não será traduzida de
forma incoerente?
Quarto Passo – Certificação
do Monitor: é meu caro leitor,
se você não conseguiu passar
pelo terceiro passo, será muito
difícil você passar por este aqui.
O quarto, e não mais importante passo, é a verificação do
monitor. Será que após cumprir
os três passos anteriores, o meu
monitor terá condições de pelo
menos reproduzir, ou melhor,
traduzir 95% das cores de um
perfil SWOP? Será que este meu humilde monitor terá
condições de reproduzir ao menos 95% das cores da
ISO 12647 ou do perfil GRACoL? Neste momento,
saberemos exatamente se nosso prova em monitor será
mesmo eficiente.
Gostaria muito que as palavras escritas neste humilde
texto pudessem expressar o que vai acontecer no futuro.
Mas, como disse no início deste artigo. O futuro deverá
ser inventado por nós. Portanto, amigos, mãos à obra.
Pedro Gargalaca
Coralis | Authorized Distributor X-Rite®
Líder em soluções para gerenciamento de cores

© 2006-2009 Coralis. Todos os direitos reservados.
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M memórias de Dona Hilda

ABIGRAF-MG e SIGEMG – 1969 a 1980
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ntes de relatar sobre mais dois presidentes,
quero manifestar os meus agradecimentos a
todos que têm elogiado esse meu cantinho de
memórias. A experiência de recordar e prestar
minha pequena homenagem a cada um que tive o privilégio de secretariar tem sido muito boa para mim.

aniversários e comemorações. Sua esposa, Maria José
Proença, minha amiga do coração, carinhosamente chamada por todos de “Zezé”, sempre foi uma pessoa entusiasmada com os eventos promovidos para os associados.
Participava com boas sugestões. Sr. Carlos Alberto continua sendo atuante diretor na ABIGRAF-MG.

Um visionário

Grande orador

Primeiro presidente da recém instalada ABIGRAF
Regional de Minas Gerais, em 1969, o Sr. Carlos Alberto
Rangel Proença, diretor da Editora Alterosa, exerceu o
cargo até 1977, sendo que, de 1974 a 1977, concomitantemente, presidiu o SIGEMG. Antes de assumir a presidência das entidades, como
diretor, teve importante
desempenho na criação
da ABIGRAF Nacional,
em Águas de Lindóia/
São Paulo (1965), da
Amigraf (1967) e do III
Congresso da Indústria
Gráfica realizado em
Belo Horizonte (1967).
O Sr. Carlos Alberto
sempre soube conciliar o
trabalho de sua empresa
com os seus compromissos na Associação e
Presidente da ABIGRAF-MG (1969
no SIGEMG. Foi em a 1977) e Presidente do SIGEMG
sua gestão que, no dia (1974 a 1977)
1º de março de 1971,
através do convênio firmado com o Senai, foi instalado
oficialmente o CETIC – Centro Tecnológico da Indústria
Gráfica de Minas Gerais –, com cursos de especialização de mão-de-obra, experiência pioneira no Brasil. Ele
participou de feiras, congressos e com muito trabalho
conseguiu trazer novos associados para a ABIGRAF-MG,
ampliando a participação dos empresários gráficos nas
ações propostas.
Trabalhar com a diretoria do Sr. Carlos Alberto foi
muito prazeroso. Lembro com saudade dos encontros
nas residências dos diretores e associados. Casamentos,

Agora vou falar um pouco do Sr. Sidney Sebastião
Lázaro de Morais, da Minas Gráfica Editora e Resma
Comércio de Papéis, presidente da ABIGRAF-MG e do
SIGEMG no período de 1977 a 1980. Um contador de
anedotas nato, sempre muito calmo, tratava muito bem
a todos. Chegava trazendo alegria. Lembro
que trabalhou bastante no III Congresso
da Indústria Gráfica,
como membro da
comissão executiva.
Grande orador, seus
discursos eram aplaudidos com entusiasmo.
Engajado
com
os assuntos de interesse do setor gráfico, junto com a sua
Presidente ABIGRAF-MG/SIGEMG
Diretoria conseguiu
(1977 a 1980)
alcançar resultados
positivos que possibilitaram um maior fortalecimento da classe. Lembro
dos encontros dos diretores com os políticos em sua
gestão, buscando resolver importantes assuntos reivindicados pelo setor. Expressava muito bem sua opinião
e de seus companheiros gráficos nos artigos publicados
na Revista O Cícero. Continuou engajado no trabalho do CETIC, no aperfeiçoamento do profissional
gráfico.
Sua esposa, Célia de Morais, pessoa risonha, comunicativa, também muito amiga, era assídua participante dos
eventos que promovíamos.

E especial

No melhor caminho
Guilherme Bacelar*

• Rumo à Excelência 2008 (Intermediário).
• Critérios de Excelência (Avançado).
O nível de gestão apontado através do e-MEG
Diagnóstico será utilizado para determinar o critério de
preenchimento do e-MEG Auto-Avaliação, o qual veremos agora.
Download e Instalação
Faça o download do e-MEG Auto-Avaliação da FNQ
através do link:
h t t p : / / w w w. f n q . o r g . b r / d ow n l o a d / s o f t w a re /
autoavaliacao/e-MEG%20AutoAvaliacao%20v1.1.exe
Após baixar o arquivo e-MEG AutoAvaliacao v1.1.exe,
execute-o para efetuar a instalação. A seqüência de instalação inicia-se conforme mostra a Figura 1 (Tela Inicial
de Instalação).

Figura 1 – Tela Inicial de Instalação
Clique no botão Avançar > para selecionar a Pasta de
Instalação conforme a Figura 2.

Figura 2 – Seleção da Pasta de Instalação
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o artigo anterior – Uma Bússola para Mudanças
– foi apresentado o e-MEG Diagnóstico, um
software desenvolvido pela Fundação Nacional
da Qualidade em parceria com a Petrobras.
Uma ferramenta de pesquisa da gestão organizacional, o
software permite que as organizações possam avaliar os
seus modelo de gestão relativamente ao MEG (Modelo
de Excelência em Gestão®), além de fornecer recomendações de melhorias para o incremento de processos.
Naquela solução, após o preenchimento completo do
questionário, é possível obter os percentuais atingidos
pelos critérios estipulados (Liderança, Estratégias e Planos,
Clientes, Sociedade, Informações e Conhecimento,
Pessoas e Processos), além da Faixa onde estará situada
a organização, segundo o diagnóstico elaborado. Esses
resultados, somado à descrição do diagnóstico obtido,
nortearão a escolha do questionário a ser respondido com
uma outra ferramenta, o e-MEG Auto-Avaliação, que
será apresentado agora.
O e-MEG Auto-Avaliação também é gratuito e possibilita às organizações fazer auto-avaliações periódicas
da sua gestão organizacional, identificando como os processos são gerenciados em toda a sua cadeia de negócios.
Dessa forma, é possível à organização melhorar a visão
sobre o seu desenvolvimento competitivo, bem como
sobre os requerimentos necessários para a sua manutenção no mercado.
A utilização da ferramente se dá, também, pelo preenchimento de um questionário, no qual são avaliadas
as práticas de gestão da organização. Ao final, é possível
obter-se o delineamento de um plano de ação para a
melhoria contínua da gestão organizacional.
Para o preenchimento do questionário é recomendável que já se tenha utilizado o software e-MEG
Diagnóstico, mostrado no artigo anterior, Uma Bússola
Para Mudanças (Revista Cícero, Novembro/Dezembro
2008, pág. 13). Através do resultado obtido com a utilização prévia do e-MEG Diagnóstico, o usuário obterá a
orientação correta sobre o nível de gestão adequado para
o preenchimento do questionário existente no e-MEG
Auto-Avaliação.
No resultado obtido através do e-MEG Diagnóstico é
apontado um dos seguintes níveis de gestão:
• Compromisso com a Excelência 2008 (Iniciante).
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Clique no botão Avançar > para confirmar a instalação,
conforme a Figura 3 (Confirmação de Instalação).

Para usuários que já utilizam o Windows Vista existe, também, um link localizado na mesma página de download.
Após a instalação, utilize o ícone representado pela
Figura 6, que estará situado em sua área de trabalho, para
executar o software.

Figura 6 – Ícone

Figura 3 – Confirmação de Instalação

Ao executar o software, é mostrada a tela inicial representada pela Figura 7:

Clique no botão Avançar >.
Aguarde a instalação do software, durante o período
representado pela Figura 4.

Figura 7 – Tela Inicial do e-MEG Auto-Avaliação
Clique em Começar nova Avaliação
Atribua um nome à Avaliação a ser realizada, utilizando o campo Nome da Avaliação, conforme mostra a
Figura 8 (Nova Avaliação).
Ao final, será mostrada a tela representada pela Figura
5 (Instalação Concluída).

Figura 8 – Nova Avaliação
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Figura 5 – Instalação Concluída
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Clique no botão Fechar para finalizar a instalação.
O software necessita do Microsoft Framework 2.0. instalado. Caso você ainda não o tenha instalado em seu PC, na
própria página da FNQ utilizada para o download existe um
link para a obtenção do Microsoft Framework 2.0.

Observe que, na tela representada pela Figura 8,
a FNQ recomenda a utilização prévia do e-MEG
Diagnóstico, conforme mencionado anteriormente.
Através dos resultados gerados pelo e-MEG Diagnóstico,
é possível conhecer o melhor nível para o preenchimento
do questionário, entre os três ali apresentados:
• Nível Avançado – Critérios de Excelência 2008.
• Nível Intermediário – Rumo à Excelência 2008.
• Nível Iniciante – Compromisso com a Excelência 2008.

E especial
Escolha o nível e clique no botão OK. Será mostrada
a tela inicial do software conforme vista na Figura 9:

Figura 9 – Dicas do e_MEG Auto-Avaliação
Após a leitura, clique no botão Continuar.
A seguir, será exibida a tela de preenchimento dos
dados cadastrais da organização, representada na Figura
10. Preencha todos os campos (o envio de dados à FNQ
é opcional):

• Liderança.
• Estratégias e Planos.
• Clientes.
• Sociedade.
• Informações e Conhecimento.
• Pessoas.
• Processos.
• Resultados.
Cada critério possui subdivisões, num total de 24
requisitos, dos quais 18 representam aspectos das práticas
de gestão da organização e os seis restantes estão relacionados aos resultados alcançados.
Lembre-se que o nível de avaliação será condizente
com a escolha feita quando do início da Avaliação, de
acordo com a opção introduzida na tela Nova Avaliação
(Figura 8).
A arquitetura para a inserção das informações possui
formato semelhante ao mostrado abaixo, de acordo com
a Figura 12.

Figura 10 – Dados da Organização Nacional
Ao término, clique no botão Salvar para o preenchimento das informações relativas ao perfil da organização,
conforme mostra a Figura 11:

Figura 11 – Perfil
Após preencher todos itens relativos ao perfil, utilize o
botão Salvar, finalizando esta etapa do preenchimento.
A etapa seguinte terá por finalidade a inserção das
informações da organização, de acordo com os oito critérios de excelência:

No canto superior esquerdo, está localizado o menu
relativo aos critérios e seus requisitos. Ao clicar-se sobre o
nome do critério, o quadro superior à direita apresentará
breve definição sobre o mesmo.
Clicando-se sobre o nome do requisito pertencente
ao critério, abre-se, à direita, o espaço para a inserção das
informações necessárias. Aqui, a organização poderá inserir uma nova prática utilizando o botão Nova Prática.
Caso o processo gerencial não tenha ainda sido implementado ou simplesmente não exista na organização,
deverá ser utilizado o botão Prática Inexistente ou Não
Implementada.
À medida que forem introduzidas, as práticas serão listadas no espaço abaixo dos títulos Prática e Classificação,
inseridos no quadro Práticas de Gestão Relacionadas a
esse Marcador. Ainda nesse quadro, estarão localizados
ícones para ações de edição e/ou remoção, à direita de
cada uma das entradas da lista.
À medida que os critérios e seus requisitos vão sendo
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Figura 12 – Lista de Critérios
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respondidos, a barra de progresso, localizada abaixo do
quadro superior esquerdo, apresentará indicadores de
progresso, mostrando, simultaneamente, o percentual de
informações inseridas até aquele momento.
Ao final dessa etapa será possível a visão da pontuação
global através do botão Visualizar Faixa de Pontuação
Global, localizado no canto inferior esquerdo da tela.
A visualização será possível através de tela semelhante à Figura 13 (Pontuação Global da Gestão da
Organização).

Figura 13 – Pontuação Global da Gestão da Organização
Também é possível visualizar a pontuação obtida no
questionário através do Botão Visualizar Pontuação
Obtida no Questionário (Figura 14).

Figura 14 – Visualizar Resultado da Auto-Avaliação
Existem, ainda, outros recursos disponíveis nessa
solução:
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Plano de Ação
É possível gerar-se um Plano de Ação através da opção
do menu Editar -> Gerar Plano de Ação.
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Cronograma
A partir do modelo é também possível estabelecer
um Cronograma. Para isso, vá ao item do menu Editar
-> Gerar e Visualizar Cronograma. Para a inserção do
período inicial do Cronograma, utilize o campo apropriado conforme mostra a Figura 15.

Figura 15 – Gerar e Visualizar Cronograma
Para a visualização utilize o botão Visualizar.
Andamento do Projeto
Com o estabelecimento do Cronograma, é possível
avaliar-se o andamento do projeto através da opção do
menu Editar -> Andamento do Projeto.
Relatórios
O e-MEG Auto-Avaliação permite a emissão de diversos relatórios:
• Dados da Organização.
• Perfil da Organização.
• Processos Gerenciais e Resultados.
• Gestão de Melhorias.
• Protocolos de envio.
Cópias de Segurança
Outro recurso importante é a possibilidade de se
realizar cópias de segurança dos dados e informações
existentes, através da opção do menu Utilitários -> Cópia
de Segurança.
Glossário e Tópicos de Ajuda
Existe ainda um glossário dos termos utilizados através da opção de menu
Ajuda -> Glossário, bem como orientações sobre
o preenchimento através da opção do menu Ajuda ->
Tópicos.
Seria bom se existisse um dispositivo semelhante
ao GPS, com o qual as organizações pudessem contar
para manter sempre o melhor rumo possível em suas
trajetórias. As ferramentas mostradas neste artigo e,
também, no anterior – Uma Bússola para Mudanças
– podem constituir-se em importante recurso na
orientação das empresas rumo à excelência, sempre no
melhor caminho.

* Guilherme Bacelar é analista de Sistemas da Litium
Software Consultoria Ltda. (www.litium.com.br)

C comemoração

ABIGRAF-MG completa quatro décadas
de histórias e conquistas

consciente do seu papel como principal interlocutor do
setor para a conquista de representatividade política, a
Regional Minas Gerais há tempos é considerada uma
das mais fortes e atuantes entidades setoriais em âmbito
estadual e nacional, tendo um bom conceito dentro da
Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) e
nas demais regionais ABIGRAF no Brasil. Esse reconhecimento foi construído também através da força do
associativismo, com a participação e união de várias
partes para a construção da entidade sobre uma base de
interesses comuns.
Nessa trajetória de crescimento assumiram a presidência da associação (veja o Box com os presidentes) importantes representantes do setor gráfico do Estado. Cada
um deles, ao seu modo e na sua época, trabalhou sempre
defendendo objetivos comuns para o desenvolvimento da
indústria gráfica mineira. “A ABIGRAF começou bem e
continua assim, forte e representativa, não por mérito de
uma única pessoa, mas de todo o empresariado gráfico e
das diretorias da ABIGRAF-MG e do SIGEMG nesses 40
anos. A indústria gráfica de Minas e do Brasil deve muito
aos seus diretores”, diz Carlos Alberto Rangel Proença, primeiro presidente da ABIGRAF-MG e um dos mais ativos
participantes da fundação da ABIGRAF-Nacional.

A casa dos gráficos mineiros
O Estado de Minas Gerais que, historicamente, sempre
ocupou uma posição de destaque no país, reunindo uma
grande quantidade de gráficas e equipamentos instalados,
tem na sede da ABIGRAF-MG o seu principal ponto de
referência e apoio para atender os interesses da classe. Um
dos acontecimentos mais marcantes na história foi a concretização de um sonho antigo da entidade, que era cons-
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ssegurar a representatividade política do setor
gráfico mineiro: este foi o objetivo pelo qual
foi criada a Associação Brasileira da Indústria
Gráfica Regional Minas Gerais (ABIGRAFMG), vinculada juridicamente à ABIGRAF Nacional.
Apesar de ter sido fundada oficialmente em 21 de março
de 1969, a história da criação da Associação começou a
ser desenhada dois anos antes, em maio de 1967, quando nasceu a Associação Mineira da Indústria Gráfica
(Amigraf ).
Embora desde 1934 o setor gráfico mineiro já tivesse
um representante, o Sindicato das Indústrias Gráficas no
Estado de Minas Gerais (SIGEMG), nos anos de 1960 os
empresários gráficos ligados ao Sindicato entendiam que
era necessária também a criação de uma entidade civil
que não tivesse nenhum comprometimento legal com
o governo, já que o sindicato ficava sujeito a limitações,
tanto do ponto de vista patrimonial e como ideológico.
O objetivo da criação da Amigraf, que posteriormente
se transformaria em ABIGRAF-MG, era promover a união
e participação conjunta dos gráficos mineiros. O consenso
era de que esta nova entidade civil teria a força para reivindicar e defender os interesses do setor gráfico mineiro de
forma intensa, sem limitações governamentais, perante a
todas as esferas dos órgãos públicos. Juntos, o Sindicato e
a nova entidade, ganhariam mais força e, sobretudo, visibilidade nacional. E foi o que aconteceu.
A partir daí e ao longo desses 40 anos de lutas, dificuldades e conquistas, a ABIGRAF-MG manteve o foco
na missão de trabalhar para defender os interesses dos
associados e de seus colaboradores, promovendo uma
série de atividades ligadas ao fomento e apoio à industria
gráfica mineira. Atuando sempre de forma proativa e
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truir sua sede própria. Foi então que, em
2001, após mais vários anos no mesmo
endereço da Rua Curitiba, a ABIGRAFMG e o SIGEMG mudaram-se para
o novíssimo prédio na Rua Maranhão,
1642, no bairro Funcionários, em Belo
Horizonte.
Inaugurada oficialmente no dia 4 de
junho de 2001, a nova “casa dos gráficos
mineiros” foi ampliada para um moderno
edifício de oito andares, todo projetado e
equipado para integrar o setor e oferecer
melhores espaços para atender os associados,
com a escola de informática, o consultório odontológico, além de espaços para promover recepções, cursos
e palestras. Com 1.400 metros quadrados de área, dos
quais 1.060 são de área útil, a modernização de sua infraestrutura também permitiu uma maior aproximação no
dia-a-dia de seus associados, levando adiante o desafio
de empreender novas tecnologias e ousadia às gráficas de
Minas Gerais, buscando a melhoria da qualificação seus
associados e colaboradores.
Em seguida à inauguração da nova sede, outro fato
que marca o setor gráfico mineiro foi a criação, em
2005, do Prêmio Cícero – Prêmio Mineiro de Excelência
Gráfica Cícero –, cujo objetivo é valorizar os profissionais
da indústria gráfica, os produtos e o mercado mineiro,
premiando aqueles que trabalham na busca da qualidade,
do profissionalismo e da perfeição gráfica. A premiação,
já em sua quinta edição, se consolidou como o mais
importante reconhecimento da qualidade da indústria
gráfica de Minas Gerais, com grande credibilidade conquistada junto ao mercado, inserindo definitivamente o
estado como um importante protagonista do setor pela
competência e criatividade de seus empresários gráficos.

Aos 40 anos, com a força
da juventude
Nessas quatro décadas desde a
fundação da Regional Minas Gerais,
somadas aos 200 anos da indústria
gráfica no Brasil, a tradição da família
gráfica mineira foi passando de geração a geração das pequenas às grandes gráficas. Para valorizar e aproximar a entidade aos jovens, filhos,
netos e descendentes de tradicionais
gráficos mineiros, foi criada em 2008 a ABIGRAFMG-JOVEM. É o espaço para trazer novas energias, ideias
e a força jovem para o dia-a-dia da entidade.
Esse novo movimento jovem da ABIGRAF-MG
marca também uma nova etapa da entidade que visa preparar novos profissionais para dar continuidade às conquistas já concretizadas pela ABIGRAF-MG nas últimas
quatro décadas e, assim, seguir por mais 40 e muitos anos
de maneira forte e representativa no setor.

Presidentes ABIGRAF-MG
• Carlos Alberto Rangel Proença
• Sidney Sebastião Lázaro de Morais
• José Ribamar Chaves Cruz
• Ildeu da Silveira e Silva
• Marcone Reis Fagundes
• Luiz Carlos Dias Oliveira
• Jacks Ubiratan Bernardes de Faria
• Carlos Lúcio Gonçalves
• Jacks Ubiratan Bernardes de Faria
• Rodrigo Velloso de Almeida

C comemoração

ara abrir com chave de ouro as comemorações
dos 40 anos da ABIGRAF-MG e os 75 anos do
SIGEMG, as entidades promoveram, em parceria
com a Zênite Sistemas e o apoio da Delta Net,
a palestra “Motivação & Vendas – Construindo caminhos
para vender mais e melhor”, com o Prof. Gilclér Regina,
um dos mais requisitados palestrantes do país. O evento
aconteceu no dia 6 de fevereiro, no auditório da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH).
Além de representantes de gráficas de todo o Estado,
que lotaram o auditório, participaram do evento o presidente da ABIGRAF-MG, Rodrigo Velloso de Almeida; o
presidente do SIGEMG, Carlucio Gonçalves; o vice-presidente da FIEMG, Olavo Machado Júnior, representando
o presidente Robson Braga de Andrade; o presidente da
CDL-BH, Roberto Alfeu; o assessor de Relações Sindicais
da FIEMG, Antônio Marum, entre outros. Destaque
também para as presenças do primeiro presidente da
ABIGRAF-MG, Carlos Alberto Rangel Proença, e de expresidentes e Diretores da ABIGRAF-MG e do SIGEMG,
além de presidentes dos sindicatos regionais.
Antes do início da palestra, o presidente Rodrigo
Velloso relembrou as conquistas da indústria gráfica mineira ao longo dos 40 anos da ABIGRAF-MG. Uma homenagem especial foi prestada à Sra. Hilda Mansur Irffi, pelos
mais de 50 anos de trabalho dedicados ao setor.

Motivando com humor e reflexões
Encerrada a abertura, subiu ao palco o prof. Gilclér
Regina, bacharel em Administração de Empresas e
Marketing, autor de vários livros, CDs e DVDs motivacionais. Com mais de 1.600 palestras realizadas no Brasil e no
exterior, Regina, como também é conhecido, especializouse em dinâmica humana pelo The National Value Center,
no Texas, Estados Unidos.
Logo no início da apresentação Regina divertiu o
público, contando histórias de situações engraçadas e
inusitadas com o seu nome. Depois de “quebrar o gelo”,
o palestrante abordou temas relacionados com o atual
momento que atravessa a economia mundial.
Entre uma brincadeira e um ensinamento, durante
quase duas horas o palestrante fez uma reflexão sobre o comportamento humano, as relações das pessoas no ambiente
de trabalho, as relações familiares e a importância de se

A palestra foi bastante aplaudida pelos participantes

preparar para vencer. “O sucesso vem para quem se prepara.
E se preparar é fundamental. A diferença do campeão está
na capacidade de levantar e reagir após a queda. Por isso, a
vontade de se preparar deve ser maior do que a vontade de
vencer”, revela. Como mensagem final, lembrou da necessidade de se estabelecer desafios, de entender que o medo é o
maior ladrão de oportunidades e de que o profissional deve
ter atitudes e condutas positivas para, com simplicidade e
preparação, conquistar os seus sonhos.
“O professor Gilclér Regina é uma pessoa sensacional.
Acho que a iniciativa da ABIGRAF-MG em promover
essa palestra cumpriu os objetivos para renovar as forças
e motivar os gráficos do estado a superar os desafios do
setor. Gostei muito”.
Rafael Pinto Nogueiro,
da Serfor Serviços Gráficos, de Divinópolis
“Não tenho dúvida em dizer que foi uma das melhores
palestras motivacionais que já assisti. É importante pararmos
um pouco de falar em crise para escutar mensagens positivas, pois algumas vezes nos esquecemos delas e precisamos
de alguém que possa relembrar conceitos positivos para
podermos avaliar novas atitudes do nosso cotidiano. Adorei
a palestra, agradeço a ABIGRAF-MG e do SIGEMG pela
oportunidade e saio daqui muito motivado”.
Cláudio Vinícius Zambaldi Lara,
da Prograf Produções Gráficas, de Belo Horizonte
Parceria

Apoio
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Palestra motivacional marca
o início das festividades
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P prêmio cícero

Já foi dada a largada para o Prêmio Cícero 2009

A

s inscrições para a 5ª edição do Prêmio Mineiro
de Excelência Gráfica Cícero 2009 já estão abertas. O regulamento, aprovado pela Comissão
de Estudos do Prêmio, esta sendo enviado para
todas as gráficas do Estado, além de disponibilizado no site
da ABIGRAF-MG.
A premiação tem novidade este ano: as peças inscritas
serão enviadas para São Paulo, para serem julgadas e auditadas pela Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG),
que passa a ter a coordenação técnica exclusiva. Para isso, a
ABIGRAF-MG contratou um profissional específico para o
desempenho da função. Ele viajou para São Paulo onde realizou um treinamento com os técnicos da ABTG.

O processo de recebimento das peças inscritas continua o mesmo: depois de entregue na sede da ABIGRAFMG, elas recebem uma etiqueta com o código que será
sua identificação dali em diante, mantendo o sistema de
sigilo. Os vencedores serão conhecidos durante a cerimônia de premiação, dia 4 de julho, no auditório da CDLBH, quando os envelopes serão abertos no palco pelo
representante da ABTG.
Não importa o porte da gráfica: pequena, média ou
grande: uma categoria do regulamento será, com certeza,
adequada à melhor peça produzida pela sua empresa.
Participe e divulgue o seu trabalho: conquiste o troféu
Cícero 2009!

Fique atento aos prazos

Valores especiais para inscrições até 23 de abril:
Associados da ABIGRAF-MG adimplentes com as
contribuições: R$ 40,00
Não associados: R$80,00
*Descontos para várias inscrições:
De 6 a 10 produtos: 10%; de 11 a 15 produtos:
12%; acima de 15 produtos: 15%.

• 2 de março a 30 de abril: inscrições
• 11 de maio: envio das peças, devidamente
codificadas, para a ABTG, em São Paulo.
• 13 de maio: recebimento das peças pela ABTG.
• 14 a 21 de maio: reclassificação e preparação
para o julgamento.
• 25 a 29 de maio: julgamento.
• 1 a 5 de junho: digitação das notas, conferência
e apuração dos finalistas.
• 15 a 26 de junho: divulgação dos finalistas,
preparação para a exposição dos produtos.
• 15 a 23 de junho: prazo para recursos.
• 4 de julho: festa de entrega do prêmio. Os
envelopes lacrados serão entregues pela ABTG.

Inscrições de 24 de abril a 30 de abril:
Associados da ABIGRAF-MG adimplentes com as
contribuições: R$ 50,00
Não associados: R$100,00
*Descontos para várias inscrições:
De 6 a 10 produtos: 10%; de 11 a 15 produtos:
12%; acima de 15 produtos: 15%
*Descontos não acumulativos.

Realização

Coordenação técnica

Apoio Institucional

BRONZE
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Patrocinadores já confirmados

OURO
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Sindicatos das Indústrias Gráficas de Juiz de Fora, Montes Claros, Sul de Minas,
Uberaba, Uberlândia e Varginha

Apoio

G gerais

N

12 de fevereiro – 76 anos da FIEMG

o início do ano de 1933, um grupo de industriais mineiros, liderados por Américo Renê
Giannetti, Alvimar Carneiro de Rezende e Euvaldo Lodi, trabalhou com afinco para a criação da primeira entidade de classe reunindo empresários
da indústria, com abrangência estadual: a Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais / FIEMG.
Desde então, muitas foram as lutas e as conquistas do
setor industrial do Estado. A Indústria Gráfica de Minas
Gerais parabeniza a FIEMG pelos 76 anos de história.

Produção de embalagens
cai em 2008
a produção de embalagens em papelão, papel e cartão
obtiveram o melhor desempenho do setor, com um crescimento de 2,06% em relação a 2007. O segmento de
embalagens de plástico contabilizou um pequeno crescimento de 0,59% em relação ao período anterior.
A balança comercial do setor de embalagens apresentou um superávit para o Brasil no último ano. As exportações de embalagens nacionais obtiveram um crescimento
de 13,91% em relação ao ano de 2007, angariando, no
período avaliado, uma receita de US$ 545,9 milhões. Já
as importações de embalagens vazias somaram o montante de US$ 479,6 milhões em 2008.
A indústria farmacêutica permanece no topo dos
setores que movimentam o mercado de embalagens. A
produção de embalagens para essa área foi 12,66% maior
do que em 2007. Em segundo lugar aparece a indústria
de vestuários e acessórios, com um crescimento de 3,46%
da utilização em relação a 2007.
Fonte: Meio & Mensagem Online
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produção física de embalagens no Brasil
sofreu um decréscimo de 0,61% em 2008 e,
para 2009, as expectativas não são das mais
otimistas. Essas foram as principais conclusões divulgadas nesta quarta-feira, 18, durante a coletiva
da Associação Brasileira de Embalagem (Abre) realizada
em São Paulo, na qual a associação apresentou o balanço
dos últimos doze meses e apontou suas perspectivas para
os próximos.
No total a receita bruta obtida pelos fabricantes
de embalagens no País alcançou a marca dos R$ 36,6
bilhões. Ao longo de 2008, o setor de embalagens empregou cerca de 200 mil pessoas, com uma ligeira queda nos
últimos meses, já refletindo os primeiros abalos da crise
econômica mundial. Para os próximos meses, há a expectativa da produção repetir o decréscimo de 2008, já que a
entidade prevê as dificuldades que serão enfrentadas pelo
segmento na atual conjuntura da economia.
Os dados apresentados pela Abre, obtidos em parceria
com a Fundação Getúlio Vargas, também apontam que
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ABIGRAF-MG JOVEM já é realidade
A família gráfica cresce e visando ao fortalecimento
do setor e a ABIGRAF-MG deseja ouvir as sugestões das
novas gerações para estar preparada para o futuro da
Associação. Assim, está sendo formada a ABIGRAF-MG
JOVEM.
As primeiras reuniões já aconteceram. Se você tem
mais de 18 anos e é filho(a) de empresário gráfico
associado à ABIGRAF-MG, pode fazer parte de uma nova
geração de gráficos. Para participar, envie um e-mail para
abigrafmgjovem@abigrafmg.com.br manifestando seu
interesse, mencionando nome completo, data de nascimento, filiação, empresa gráfica associada, endereço e
telefone. Depois é só aguardar o nosso contato.
O melhor caminho para o conhecimento setorial é a
inserção dos jovens no associativismo. Prepare-se hoje
para o mundo de amanhã.
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ABIGRAF-MG – CAMINHANDO RUMO A UM NOVO TEMPO.
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G gerais

Solicite restituição de pagamento do Simples
em contato com a ABIGRAF-MG, através do telefone
(31)3283-1616 ou e-mail abigrafmg@abigrafmg.com.
br (gentileza endereçar para Sr. Edson Trés – gerente
Administrativo Financeiro).
Documentos necessários:
• Contrato de prestação de serviços devidamente
assinado pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa nos
termos do Contrato Social.
• Procuração com firma reconhecida
em cartório.
• Cópia autenticada do Contrato Social
e suas alterações.
• Cópia das guias de pagamento do
Simples no período de dezembro/2002
até julho/2007.
• Cópia das Declarações de
Imposto de Renda da empresa
– ano base 2002 até 2007.
• Declaração fornecida
pela ABIGRAF-MG, comprovando que a empresa
é associada e está em dia
com as suas contribuições
associativas.
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Secretaria da Receita Federal, por meio da
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), em
resposta à consulta formulada pela ABIGRAF,
pacificou a questão da inexigibilidade da majoração da alíquota do Simples em 50% para as indústrias
gráficas associadas à ABIGRAF e optantes por esse regime de tributação, quando do advento da Lei 10.684/02.
Os associados da ABIGRAF-MG, incluídos os dos
Sindicatos das Indústrias Gráficas de Juiz
de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre,
Uberaba, Uberlândia e Varginha, em dia
com as contribuições associativas, poderão
pleitear junto à Secretaria da Fazenda a restituição do pagamento feito a maior. Para
tanto, a ABIGRAF-MG assinou convênio
para a prestação desse serviço.
Para os interessados em
firmar o referido contrato de
prestação de serviços jurídicos, o contrato e a procuração para preenchimento e
assinatura estão disponíveis
no site www.abigrafmg.com.
br. Para mais esclarecimentos, solicitamos que entrem
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ABIGRAF Nacional lança
Prêmio Socioambiental
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s inscrições para o Prêmio ABIGRAF de
Responsabilidade Socioambiental já estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de abril.
Promovida pela primeira vez pela ABIGRAF
Nacional, a premiação tem o objetivo de estimular práticas
sociais e ambientais na indústria gráfica. Dividido em duas
categorias, Responsabilidade Social e Responsabilidade
Ambiental, ele é aberto a todas as empresas gráficas, associadas ou não à ABIGRAF, sendo que cada uma pode
inscrever apenas um case em cada categoria.
Na primeira, Responsabilidade Social, são analisadas
as empresas gráficas que realizaram intervenções externas
nos campos educacional, cultural, esportivo, de inclusão
social, iniciação profissional, participação em campanhas
comunitária ou qualquer outra ação/conjunto de ações
voltadas à comunidade.
Já na categoria Responsabilidade Ambiental, podem
se inscrever as empresas que implementaram ações, tecnologias, métodos e processos ambientalmente corretos
como: reciclagem, utilização de papel e insumos menos
poluentes, tratamento e destinação de resíduos, utilização racional e reutilização de água, economia de energia
e soluções globais para mitigar o impacto ambiental.
Podem ser inscritas uma ou mais soluções, ou mesmo um
conjunto de medidas.
O julgamento acontece entre os dias 23 de abril e 11
de maio e a premiação será realizada no dia 5 de junho,
Dia Mundial do Meio Ambiente, em São Paulo.
Fazem parte do grupo de avaliadores dos trabalhos de
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Responsabilidade Ambiental Wellington Braz C. Delitti
(professor titular do Departamento de Ecologia do
Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo/
Ibusp); Silvio Roberto Isola (diretor da Gegraf Indústria
Gráfica e presidente do Conselho Diretivo da Associação
Brasileira de Tecnologia Gráfica – ABTG); Márcia M.
Biaggio (consultora da ABTG); Manoel Manteigas de
Oliveira (diretor da Escola Senai Theobaldo De Nigris);
e Giselen Cristina Pascotto Wittmann (técnica de Ensino
da Escola Senai Theobaldo De Nigris). Um dos juízes da
categoria social é Heródoto Barbeiro, escritor e jornalista,
gerente de jornalismo do Sistema Globo de Rádio, apresentador do Jornal da Cultura, na TV Cultura, colaborador em diversas publicações, além de membro da Ong
“Sociedade Amigos de Taiaçupeba”.
O regulamento completo e a ficha de inscrição
encontram-se no site www.abigraf.org.br. Mais informações sobre o Prêmio ABIGRAF de Responsabilidade
Socioambiental podem também ser obtidas com Gustavo
(tel.: 11 3164-3256) e Sharon (tel.: 11 3164-3199).
Fonte: RV&A

Boas-vindas aos novos associados
• Gráfica Nova Serrana Ltda. – Nova Serrana
• Heli Mendonça Branquinho
Patos de Minas

• Ricargraf Ltda. – Belo Horizonte
• Gráfica Impacto de Abaeté Ltda. – Abaeté
• Tipografia Azzi Ltda. – Mar de Espanha

Afeigraf incentiva doação de livros durante
ExpoPrint Latin America 2010
ção de livros. O interessado pode doar um livro em troca de
um programa oficial do evento. “Quem lê tem maior acesso
à informação e desenvolve espírito crítico. Por isso, damos
extrema importância ao hábito da leitura e queremos apoiar
e promover ações desse tipo”, explica Karl Klökler, diretor da
ExpoPrint Latin America 2010 e vice-presidente da Afeigraf.
Fonte: Assessoria de Imprensa – Afeigraf
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a sua criação, em 2004, a Afeigraf abraçou, como
um dos pilares das atividades junto ao mercado
gráfico brasileiro, as ações de cunho social. Foi
por meio dessas ações que, em 2006, passou a
apoiar o projeto Ler é 10 – Leia Favela -– e prepara uma
nova ação visando a doação de livros.
Durante a ExpoPrint Latin America 2010, em junho do
próximo ano, será realizada uma campanha especial para doa-
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Vantagens não faltam para ser associado.
Estamos esperando você!
• 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”
• 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
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• Consultar gratuitamente o Núcleo de Oportunidades de Empregos
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(31) 3283 1616
www.abigrafmg.com.br
abigrafmg@abigrafmg.com.br

R reflexão

Crise... SAÚDE!!!
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uma doença sem a precrise tem sido assunsença do médico? Como
to do momento. Ela
administrar uma gráfica
dominou os meios
sem dono?
de comunicação
Neste momento de
e tem invadido os nossos
incertezas no cenário munlares, seja através dos telejordial, qual seria a melhor
nais, revistas, rádios, jornais
decisão para enfrentarmos
e mesmo em conversa com
essa crise que está atingindo
familiares e amigos.
a vida de nossas empresas?
Para muitos colegas empreTemos dois conceitos
sários gráficos, a crise com
lógicos:
certeza tomou uma proporção
1. Assumir a liderança
maior. Há muitos anos, ouvinecessária para a tomamos as queixas de alguns deles
da de decisão em nossa
reclamando dos baixos preços
empresa, participando dos
praticados pelos concorrentes.
treinamentos e/ou palestras
A crise sempre esteve presente
oferecidas pelo mercado.
em suas empresas e eles nada
2. Contratar, caso não
fizeram. O clima organizaciotenha, uma assessoria na
nal foi mantido. Não houve
área de gestão para posmudanças.
síveis apontamentos das
Há algum tempo, a
falhas e suas respectivas
ABIGRAF-MG tem sido
correções.
uma importante ferramenta
Como chefes de famíde informação para os emprelia, sempre nos preocupasários gráficos, oferecendo e/
“Precisamos manter um bom plano
mos com a nossa saúde e
ou divulgando treinamento
de
metas
e
ações,
corrigir
as
falhas,
a de nossos entes queridos.
de custos, palestras, debates
aperfeiçoar
o
trabalho
e
administrar
Procuramos manter hábitos
em reuniões, publicações no
saudáveis e ter um plano de
site e na Revista O Cícero.
de forma consciente”.
saúde, garantindo a tranquiMas são poucos os empresálidade para as enfermidades.
rios que participam e buscam
Para a nossa empresa, não é diferente. Precisamos
conhecimento. Com isso, eles perdem a oportunidade
manter um bom plano de metas e ações, corrigir as
de aplicar nova sistemática em suas empresas. A inforfalhas, aperfeiçoar o trabalho e administrar de forma
mação, hoje, caminha a passos tão ligeiros que, se não
consciente. É necessária e importante a contratação de
acompanharmos, corremos o risco de chegarmos a lugar
empresa especializada na área de gestão, dando suporte e
nenhum.
auxiliando-nos nas dificuldades nesse mercado cada vez
Com o passar dos anos, percebemos também que,
mais competitivo.
infelizmente, muitos empresários gráficos se fazem repreNa próxima vez que você reclamar dos preços de seu
sentar nas palestras e treinamentos sobre software de
concorrente, reflita. Você tem cuidado da saúde de sua
gestão e de custos, cabendo aos representantes a responempresa? Pense nisso!
sabilidade de decidir sobre confecção do mapa de custos
de sua gráfica. A ausência de aplicativos utilizados na área
de gestão acarreta nas empresas efeitos colaterais como
Vicente de Paula Aleixo Dias
qualquer remédio sem receita médica. Como tratar de
2º Vice-Presidente ABIGRAF-MG
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A Encapa tem o
que você precisa:
atendimento, estoque,
variedade e preço.
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atendimento exclusivo ao gráfico
BH / Contagem
(31) 3198-3611
Juiz de Fora
(32) 3213-8082
novo site
www.encapa.com.br

