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Vicente de Paula Aleixo Dias
Presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG

Estamos iniciando um ano de muitos desafios

entretanto, estima-se uma recuperação com cres-

para o setor industrial e, consequentemente, para

cimento em torno de 2,8%. Mas, para se alcançar

a indústria gráfica. Temos indicativos importantes

esse patamar, será preciso muito trabalho, princi-

que mostram que tivemos, no ano passado, um

palmente no que diz respeito à gestão.

crescimento de 1,2%, que pode ser considerado

Alguns empresários do setor gráfico mineiro,

tímido para um dos principais setores de nossa

por exemplo, ainda não atentaram para a impor-

economia. Paralelamente a isso, o Instituto de

tância de investir em instrumentos de gestão que

Estudos para o Desenvolvimento Industrial (ledi)

sejam eficazes e façam uma leitura mais próxima

divulgou uma pesquisa em que mostra que, apesar

da realidade do negócio. Precisamos rever nossos

de apresentar crescimento, o emprego industrial

custos, identificar onde estão os gargalos de pro-

caiu 1,1%.

dução, planejar os investimentos (inclusive no que

Segundo especialistas, esse fenômeno que

diz respeito à modernização do parque produtivo)

parece contraditório, uma vez que a geração de

e desenvolver medidas criativas que visem à redu-

emprego tende a acompanhar os índices de cres-

ção dos gastos.

cimento, pode ser explicado por dois motivos. O

O caminho, como já dissemos, é desafiador.

primeiro diz respeito ao fato de os empresários do

Sabemos que não há muitos incentivos gover-

segmento industrial não terem boas expectativas

namentais para o desenvolvimento da indústria

quanto ao negócio, de modo a fechar postos de

gráfica e ainda sofremos com uma pesada carga

trabalho para reduzir custos. O segundo motivo

tributária. Mas é preciso estruturar nossa linha

seria a busca de uma maior produtividade para

produtiva de modo que consigamos manter o

a indústria como forma de se manter viva no

negócio com boas perspectivas. Que experimen-

mercado.

temos em 2014, na prática, o que as estatísticas

De acordo com a Federação das Indústrias de

nos projetam: recuperação e crescimento.

Minas Gerais (FIEMG), o setor industrial fechou
2013 com queda de 1,09% no Estado. Para 2014,
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CONTABILIDADE
ALINHADA AOS
PROPÓSITOS DA
GESTÃO E SUAS
IMPLICAÇÕES

UMA DÉCADA DE
PRÊMIO CÍCERO

MERCADO E GESTÃO

CARGA FISCAL
FICA AINDA
MAIS PESADA

Estudo recente do Instituto Brasileiro de Planejamento

fez um reajuste. Mas sabemos que isso não é verdade, já que

Tributário (IBPT) mostra que, no Brasil, o cidadão trabalha cinco

vários outros tributos também aumentaram, como IPTU e ITBI”,

meses por ano apenas para pagar impostos. E a sobrecarga

explica o consultor tributário da ABIGRAF-MG, Paulo Henrique

fiscal não pesa somente na vida das pessoas. É também

dos Mares Guia. De acordo com o advogado, a razão mais

motivo de queixa e preocupação nas empresas, que, muitas

plausível para a medida seria a necessidade de aumento da

vezes, têm um volume de encargos mais elevado que o de

arrecadação para cobrir gastos públicos, ainda que o Executivo

seus concorrentes externos. Sem contar que nem de longe

municipal não tenha admitido isso.

contam com serviços públicos e infraestrutura de qualidade,

Justificativas à parte, o fato é que o aumento, aparente-

que justifiquem tamanho custo tributário, bem superior ao de

mente insignificante, pode gerar grandes impactos em um

todos os países do continente.

mercado cada vez mais desafiador. “Será mais um agravante,

O setor gráfico também sofre os impactos desse cenário,

uma vez que o nosso negócio já está ameaçado”, alerta o pro-

com previsões cada vez menos favoráveis. Uma das preocu-

prietário da Rona Editora, Júlio Pena. A tecnologia que reduz a

pações atuais é o aumento de 1% no ISS, previsto para maio.

necessidade do produto gráfico e o fim dos documentos fiscais

“Não há uma justificativa consistente para o aumento do

são algumas das dificuldades que afetam o setor. “Tudo isso

imposto. O que a prefeitura alega é que Belo Horizonte sempre

faz com que o 1% faça toda a diferença no faturamento da

cobrou menos do que a média das capitais brasileiras e que só

empresa”, salienta Paulo Henrique.

BELO HORIZONTE – JANEIRO / FEVEREIRO DE 2014

6

EM BUSCA DE SOLUÇÕES
Outro problema, segundo Júlio Pena, é que os

Além do aumento do ISS, os tributos que incidem

orçamentos feitos em março e abril e aprovados a

sobre a importação de maquinário e os encargos

partir de maio não sofrerão o reajuste de 1%. Isso

sociais (INSS, FGTS, PIS) são outros fantasmas que

significa que a própria gráfica terá que arcar com a

assombram o setor. “O nosso custo com importação

diferença. “Essa será a única solução cabível, já que

gira em torno de 30 a 35% das nossas despesas e

não podemos diminuir a validade do orçamento ou

tem que ser pago à vista. Pelo menos uma vez ao ano,

aumentar os preços, pois a concorrência está acir-

a gráfica precisa fazer uma importação e isso acaba

rada”, comenta.

pesando no nosso orçamento”, ressalta o empresário.

SAIBA QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES PAGOS NO BRASIL
Tributos federais
II – Imposto sobre Importação.
IOF – Imposto sobre Operações Financeiras. Incide sobre empréstimos, financiamentos e outras operações financeiras, e sobre ações.
IPI – Imposto sobre Produto Industrializado. Cobrado das indústrias.
IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física.
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Incide sobre o lucro
das empresas.
ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Cofins – Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social. Cobrado das empresas.
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Percentual do
salário de cada trabalhador com carteira assinada depositado pela
empresa.
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Percentual do salário de
cada empregado cobrado da empresa (cerca de 28% – varia segundo
o ramo de atuação) e do trabalhador (8%) para assistência à saúde.
PIS/Pasep – Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público. Cobrado das empresas.
Impostos estaduais
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Incide também
sobre o transporte interestadual e intermunicipal e telefonia.
IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.

Confira as
alíquotas do
ISSQN vigentes
nos principais
municípios
da Região
Metropolitana de
Belo Horizonte/MG
e em outras capitais
brasileiras.

Impostos municipais
IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
ISS – Imposto Sobre Serviços. Cobrado das empresas.
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos. Incide
sobre a mudança de propriedade de imóveis.
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Baldim – 3%
Betim – 2,5%
Belo Horizonte – 3%
Brumadinho – 2%
Caeté – 2%
Contagem – 2%
Esmeraldas – 3%
Ibirité – 2%
Igarapé – 3%
Lagoa Santa – 2%
Mateus Leme – 2%
Matozinhos – 3%
Nova Lima – 2%
Raposos – 0,5%
Ribeirão das Neves – 3%
Sabará – 2%
Santa Luzia – 2%
Sarzedo – 2%
Vespasiano – 2%
Porto Alegre - 2,5%
Rio de Janeiro – 2%
São Paulo – 2%
Vitória – 2%

FINANÇAS

GASTOS
SOB CONTROLE

A dúvida na hora de classificar e organizar os gastos de

refere à estrutura administrativa e comercial, como aluguel,

uma empresa atinge médios, grandes e microempreendedores.

salários de pessoal (administrativo/comercial) e impostos”,

Ter controle sobre o que sai do “bolso” da empresa

acrescenta o consultor e professor de empreendedorismo

influencia diretamente na definição dos preços dos ser-

da Fundação Dom Cabral, Alexandre Castro.

viços, possibilita a elaboração de planejamentos estra-

Já os custos são gastos ligados à produção, comer-

tégicos mais precisos e contribui para o alcance dos

cialização ou prestação de serviços, como por exemplo,

resultados. Por isso, é fundamental entender os diferentes

matéria-prima, mercadoria, energia e encargos do pessoal

significados que o termo gastos pode ter no seu negócio.

da produção. Os custos podem ser atribuídos ao produto

De forma generalizada, gasto refere-se a qualquer

final. As despesas, por sua vez, são de caráter geral, de

dinheiro que sai do caixa. Ele pode ser classificado de três

difícil vinculação aos produtos obtidos.

formas: despesa, custo e investimento. A despesa é o valor

Embora sejam ativados, ou seja, classificados no ativo,

gasto com bens e serviços relativos à manutenção da ativi-

os investimentos também são considerados gastos. “É um

dade da empresa, bem como aos esforços para a obtenção

gasto com um bem de capital, algo que é utilizado para

de receitas por meio da venda dos produtos. “É tudo que se

produzir novos bens ou serviços. Alguns exemplos são:
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terrenos, imóveis, máquinas, equipamentos, veículos, fer-

realizado. Assim, quando um empresário gráfico pretende

ramentas e software”, explica o consultor. De acordo com

investir em um novo equipamento, deve fazer uma pro-

Alexandre Castro, todo investimento tem que “retornar”

jeção do ROI para avaliar a viabilidade do investimento a

para a empresa (se pagar), caso contrário, não deve ser

ser realizado.

CUSTOS X DESPESAS
Custos
- Gastos vinculados diretamente aos
Produtos/Serviços.
- Gastos com o objeto de exploração
da empresa (atividade-fim).

Despesas
- Gastos que não se identificam
diretamente à produção (gastos
administrativos e de vendas).
- Gastos comoutras atividades não
exploradas pela empresa (atividade meio).

PLANEJE SUAS FINANÇAS
• Contrate uma consultoria financeira, que poderá

tos de mesma característica, ao longo dos 12 meses).

desenvolver uma planilha específica para a sua empre-

Já os recursos para honrar tais compromissos devem

sa (grande, média ou micro) e ajudará a monitorar os

ser provisionados no decorrer do ano, evitando-se que

custos e praticar preços competitivos.

sejam destinados para outros fins que não os estabele-

• Elabore um orçamento anual, com previsões men-

cidos. Ele ajudará a conseguir o máximo de antecipação

sais de obrigações e receitas, distribuídas em um

dos recebíveis e o máximo de postergação das obriga-

fluxo de caixa, o qual deve ser revisitado e ajustado

ções. Dessa forma, é possível quitar as obrigações com

mensalmente.

dinheiro próprio, sem recorrer a terceiros, que, muitas

• Elabore um fluxo de caixa anual. Ele deve prever os

vezes, cobram altas taxas de juros, principalmente para

gastos pontuais de final de ano (bem como outros gas-

empréstimos emergenciais de curto prazo.
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CONTÁBIL

CONTABILIDADE ALINHADA AOS
PROPÓSITOS DA GESTÃO
E SUAS IMPLICAÇÕES
Por Guadalupe Machado Dias - texto adaptado. Contadora, auditora, conselheira do CRC/MG, diretora do Sescon/MG,
vice-reitora da Universidade Fumec e sócia administradora da Guadalupe Dias Contabilidade & Auditoria.

Mesmo alinhada aos propósitos da gestão, a contabilidade ainda vive resquícios de características econômicas
do Brasil: histórico de inflação, especulação do capital, tímido
crescimento, exorbitante carga tributária, excessiva burocratização, alto índice de concentração de riqueza e atividades
mercantis exploradas por pequenas e médias empresas em
patamar que supera a casa dos 90 pontos percentuais da
economia nacional.
A contabilidade vem resgatando, paulatinamente, e com
picos de aceleração, sua vocação para a gestão, entendimento fomentado por inúmeras referências bibliográficas,
em que a finalidade do contador passa por registrar as
transações que lhe são peculiares, cuidar da documentação,
calcular impostos e contribuições, necessariamente sem essa

lugar de simples custos ou preços, do caráter preditivo das

distinção, elaborar as demonstrações contábeis e proceder

demonstrações contábeis, na introdução do fator risco e do

suas análises. Isso, relegado ao ato operacional de abrir e

conceito do valor do dinheiro no tempo.

fechar empresas, o preparo da Declaração do Imposto de

Nesse contexto, é inequívoca a dimensão multidisciplinar da

Renda, e saindo do trivial, perpassa a condição de consultor,

contabilidade, que envolve as mais variadas ênfases, as quais

com notada importância para a Auditoria, como algo distinto

farão a diferença entre o sucesso e o fracasso de um negócio.

da Contabilidade.

O não entendimento dessa dimensão poderá trazer danos

Pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que

irreparáveis para empresários, particulares e mesmo para o

eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, conta-

profissional da contabilidade. É a contabilidade, por extensão,

doria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer

o Contador, que irá propiciar o ambiente necessário para que

natureza, devem comunicar as operações suspeitas ao Con-

não se incorra em crime fiscal, indisponibilidade dos bens dos

selho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). E não por

sócios e administradores, dilapidação do patrimônio por carga

menos, vez que, para o bem ou para o mal, é a contabilidade

tributária não aplicável, exorbitantes multas, ingerências e risco

que indicará o tom do tratamento a ser dado às empresas,

de descontinuidade, dentre várias outras implicações.

sócios e administradores em litígios ou simples esclarecimentos que envolvem leis comerciais, civis e penais.

Sendo responsável por dirimir o conflito da distribuição da
riqueza, a contabilidade traz em seu bojo a essencialidade

A linguagem de comunicação empresarial ou dos negó-

do entendimento entre profissionais, entidades de classe,

cios, seja pública ou privada, em sociedade ou não, retratada

empresários e particulares na busca da construção do bem

pela contabilidade, vem ganhando espaços inimagináveis e

social e prova a seu favor, nas mais variadas circunstâncias

de abrangência de igual impacto, mesmo não sendo este um

a que estamos sujeitos. Contabilidade e negócios são agen-

conceito recente. A realidade é de competitividade e, para

tes indissociáveis no processo norteador das dimensões

isso, não mais basta a intuição. Daí a importância da conta-

econômica, financeira e socioambiental, com reflexos para a

bilidade, cuja preponderância é para o valor econômico, em

sustentabilidade em seu maior e melhor termo.
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JURÍDICO

O SETOR GRÁFICO E O
ESCLARECIMENTO DA
CARGA TRIBUTÁRIA
EM NOTA FISCAL
Por Paulo Henrique dos Mares Guia
Advogado – Sócio do escritório Mares Guia & Barros Consultores Associados
– Consultor Tributário da ABIGRAF-MG – Professor da pós-graduação em Direito
Tributário e Gestão Fiscal e Tributária da PUC Minas – Conselheiro do Conselho
Administrativo de Recursos Tributários da Prefeitura de Belo Horizonte.

Conforme a Lei n. 12.868/13, a partir de 10 de maio de 2014,

De forma que, diante dos últimos entendimentos do Supremo

aquele que deixar de discriminar ou relacionar os tributos/impos-

Tribunal Federal envolvendo o setor gráfico, podemos afirmar

tos que incidem sobre a nota fiscal ficará sujeito a penalidades

o seguinte:

que vão desde a aplicação de multas, até o fechamento do

a) Quando a gráfica emitir nota fiscal de venda, não será neces-

estabelecimento.

sário discriminar os tributos incidentes sobre tal nota, uma vez
que, nesse caso, o cliente não será consumidor final e sim etapa

Assim esclarece o artigo 1º da Lei n. 12.741/12 (lei original

intermediária da cadeia de comercialização/industrialização.

sobre o assunto):

b) Quando a gráfica emitir nota fiscal de prestação de serviços,

“Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de

será necessário discriminar os tributos incidentes sobre a nota.

mercadorias e serviços, em todo território nacional, deverá
constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a infor-

Entendemos que o optante pelo Simples Nacional deverá

mação do valor aproximado correspondente à totalidade

informar o tributo incidente sobre sua nota fiscal, diante da

dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidên-

alíquota total a que está sujeito no regime simplificado. É bom

cia influi na formação dos respectivos preços de venda.”

lembrar que o optante pelo Simples possui alíquota variável,

A mencionada lei quer que o consumidor saiba quanto

conforme o faturamento. Importante também estar atento e

está pagando, a título de tributos, diante de cada produto/

verificar, mensalmente, a alíquota diante da qual a empresa se

serviço adquirido.

encontra, pois ela pode mudar frequentemente.

Nesse sentido, somente no caso de venda ao consumi-

Já o optante pelo Lucro Presumido/Real deverá informar,

dor é que a empresa deverá destacar os tributos incidentes

basicamente, quando for o caso, ICMS/ISS/PIS/Cofins/IPI. Não

na venda ou na prestação de serviços.

é necessário informar IRPJ/CSLL.

E o que é consumidor? Diante do artigo 2º da Lei n.

Tem sido cada vez mais comum, para o caso de gráficas

8.078/90, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que

de grande porte, a importação de papéis e outros insumos de

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

produção. Caso algum insumo importado represente mais do

Portanto, o destaque de tributos em nota fiscal deverá

que 20% do preço inerente ao impresso gráfico, o PIS/importa-

ser observado sempre que o serviço ou o bem fornecido

ção e Cofins/importação também deverão estar discriminados

tiver como destinatário o consumidor final.

em nota fiscal.

FALE COM O DEPARTAMENTO JURÍDICO
Há dois telefones para atendimentos aos associados:

3232-6324 e 3568-2999.
Ligue, esclareça suas dúvidas, informe-se.
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NOTÍCIAS DO SETOR

RECICLAGEM DE
EMBALAGENS LONGA
VIDA AUMENTA EM 2013

Com a finalidade de aumentar a coleta de embalagens
longa vida e sensibilizar a população sobre a reciclagem,

tece com várias outras “invenções” humanas que hoje se
acumulam indefinidamente no planeta.

no estado do Rio de Janeiro, a Tetra Pak criou o projeto

Atualmente já existe tecnologia para fazer a separação

Recicoleta. A ideia é evitar a destinação inadequada para

dos componentes e a reciclagem das embalagens longa

aterros sanitários e lixões.

vida. Em 2013, mais de 71 mil toneladas de embalagens

Sem fins lucrativos, o Recicoleta funciona como uma
unidade centralizadora para recebimento e comercializa-

da Tetra Pak® foram recicladas. O volume representa um
incremento de 9%, se comparado a 2012.

ção das embalagens longa vida. A iniciativa trabalha com
todos os setores relacionados à coleta seletiva, tais como
cooperativas, sucateiros, depósitos, prefeituras e escolas.

ROTA DA RECICLAGEM
Por meio do Rota da Reciclagem, a Tetra Pak criou o
sistema que aponta a localização e o contato de coopera-

EMBALAGENS LONGA VIDA

tivas, pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis

Papel, alumínio e plástico compõem a fórmula das

e comércios ligados à cadeia de reciclagem de embalagens

embalagens longa vida, criadas na Suécia nos anos 1.950.

longa vida em todo o território nacional. Mas nem todas

Esses compartimentos, quando jogados no lixo, são um

as capitais brasileiras tem postos de coleta, o que impos-

verdadeiro desperdício de recursos naturais - como acon-

sibilita algumas regiões de entrar no (re)ciclo.
Fonte: EcoDesenvolvimento.org/ Adaptado por ABIGRAF-MG
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O MAPA-MÚNDI
DO MERCADO
EDITORIAL

A Associação Internacional de

objetivo estratégico é ‘ajustar’ o

Editores (International Publishers

mapa, para que no futuro o mapa-

Association – IPA) publicou seu rela-

-múndi editorial seja mais parecido

tório anual sobre o mercado editorial

com o mapa de geógrafos e demó-

mundial. No mapa-múndi distorcido,

grafos.”

o tamanho de cada país correspon-

De acordo com o relatório, os três

de ao seu mercado doméstico de

países que mais publicam são Norue-

livros. Os Estados Unidos e a Europa

ga (9.277 novos títulos ou reedições

ostentam sua forte indústria edito-

por milhão de habitantes a cada ano),

rial, enquanto a África e o Oriente

Reino Unido (2.459) e Espanha (1.692).

Médio aparecem bem mirrados no

O Brasil, com 285 publicações, só

mapa, o que significa que o número

não está na lanterninha dos dados

de livros publicados nessas regiões é

divulgados porque logo atrás vem

bastante baixo comparado ao resto

a China, com 245 – mas nós somos

do mundo.

190 milhões; já os chineses são mais

Segundo os responsáveis pelo

de um bilhão e trezentos milhões (e

relatório, “o mapa demonstra como

os noruegueses não chegam a cinco

os livros e a indústria editorial refle-

milhões).

tem o acesso ao conhecimento. O

Fonte: Blog Controvérsia
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CAPA
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ABIGRAF-MG E SIGEMG
DÃO POSSE ÀS
NOVAS DIRETORIAS

Diretores da ABIGRAF-MG e do SIGEMG e convidados

O Sindicato das Indústrias Gráficas de Minas

ação de desigualdade com outros Estados, que

Gerais (SIGEMG) e a Associação Brasileira da Indús-

praticam percentuais tributários menores e têm

tria Gráfica de Minas Gerais (ABIGRAF-MG) deram

mais incentivo do que aqui.”

posse aos seus novos conselheiros e membros
das diretorias.

Olavo Machado Júnior, presidente da Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG),

A solenidade foi realizada no dia 6 de fevereiro,

manifestou-se a favor dos trabalhos já desenvol-

no auditório da Federação das Indústrias do Estado

vidos pelo setor gráfico mineiro e ofereceu apoio à

de Minas Gerais (FIEMG). Reeleito nas duas casas

nova gestão: “Acredito que juntos podemos contri-

para o triênio 2014-2016, o empresário Vicente

buir para que a indústria gráfica seja mais pujante,

de Paula Aleixo Dias reforçou em seu discurso a

não somente em Minas Gerais, mas no Brasil todo.”

necessidade de uma atuação comprometida por

Os deputados estaduais Paulo Lamac e e

parte dos membros e conselheiros do corpo dire-

Sebastião Costa, o presidente da Abigraf Nacional,

tor recém-empossado. “Precisamos trabalhar no

Fábio Arruda Mortara, e o presidente da Abigraf-MS,

sentido de tornar o setor em Minas Gerais mais

Julião Flaves Gaúna, também estiveram presentes

competitivo, já que entramos no mercado em situ-

e compuseram a mesa na cerimônia.
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CAPA

Presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG,
Vicente de Paula Aleixo Dias

Presidente da Abigraf Nacional, Fábio Arruda Mortara

Presidente da FIEMG, Olavo Machado Júnior

Julião Gaúna, Vicente Aleixo, Fábio Mortara e Olavo Machado

Vista parcial do auditório durante o hino nacional

Rodrigo Velloso e Luiz Carlos Dias Oliveira

Carlos Mário de Moraes, Carlos Homem,
Vicente Aleixo e Fausto Varela

Igor Rodrigues de Pinho Tavares, Virginia Ballesteros,
Antônio Eduardo Baggio e Denise Diniz Costa
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Vicente Aleixo, Rodrigo Velloso, Luiz Carlos Dias Oliveira
e Júlio Pena

Ronaldo Alves Martins e Sidney Sebastião

Marisa Silva, Vicente Aleixo, Ailton Pinto de Carvalho,
Abdallah Sobrinho e Carlúcio Rajão

Luiz Carlos Dias Oliveira, Marcelo de Souza e Rodrigo Velloso

Carlos Proença, Julião Gaúna, Vicente Aleixo
e Sebastião Costa

Vicente Aleixo, Sebastião Costa e Antônio Marum

Sidney Sebastião, Ildeu Silveira, Olavo Machado
e Wilson Melo

Julião Gaúna, Sebastião Costa, Olavo Machado,
Vicente Aleixo, Paulo Lamac e Fábio Mortara
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CAPA

Edson Trés, Vicente Aleixo, Fábio Mortara e Julião Gaúna

Sérgio Silva, Douglas Alves e João Carlos Lara

Antônio Baggio, Olavo Machado e Hélio Faria

Luiz Carlos Dias Oliveira, Celso Silva, Renato Alves,
Patrícia das Graças Neres Alves e Josiane Silva

Ailton Pinto de Carvalho, David Jr e Geraldo Simões

Gilberto Lara, Alberto Rodrigues, Marcus Vinícius,
Vicente Aleixo, José Renato, Julião Gaúna e Ricardo Lara

Vicente Aleixo e colaboradores da ABIGRAF-MG
e do SIGEMG

Igor, Diogo, Vicente e Henrique Aleixo
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Julião Gaúna, Fábio Mortara, Max André, Vicente Aleixo
e Paulo César de Assis Lage

Antônio Marum, Olavo Machado, Julião Gaúna
e Vicente Aleixo

Carlos Alberto, Russlan Abadijief, David Jr., Maria Abadia,
Geraldo Simões e Edson Trés

Antônio Marum, Nívea e Sérgio Picoli, Rogério Bregalda
e Max André

Diretoria da ABIGRAF-MG e do SIGEMG
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ACONTECE

INSCRIÇÕES ABERTAS
PARA EXPOPRINT 2014
A maior feira de impressão digital da América Latina

bilitem a organização de uma caravana. Os empresários,

já tem data marcada. Do dia 16 a 22 de julho, os empre-

com as contribuições sindicais e associativas em dia,

sários do setor gráfico terão a oportunidade de participar

interessados em fazer parte do grupo, podem entrar

da ExpoPrint Digital Latin America. A feira já está em sua

em contato com a ABIGRAF-MG e inscrever até duas

quinta edição e será realizada no Transamérica Expo

pessoas por empresa.

Center, em São Paulo/SP.
No evento ocorrido em 2010, mais de 35 mil pesso-

A INSCRIÇÃO ANTECIPADA
PODE SER FEITA NO
SITE DA FEIRA:
WWW.EXPOPRINT.COM.BR/PT.

as circularam pela ExpoPrint e acompanharam as mais
modernas tecnologias do setor. Para garantir presença,
a ABIGRAF-MG já está em busca de parceiros que possi-

1º ENCONTRO COM FORNECEDORES
Para marcar o início das atividades promovidas pela nova
gestão, a ABIGRAF-MG realizou no dia 27 de janeiro o primeiro
Encontro com Fornecedores da Indústria Gráfica. Prática já
recorrente, o evento corresponde a uma oportunidade de
troca de informações entre a Associação e os fornecedores
de insumos, equipamentos e sistemas do setor gráfico mineiro.
Durante o encontro, os profissionais presentes discutiram
sobre alguns dos projetos, como a organização de palestras, a
10ª edição do Prêmio Cícero, a criação do museu da indústria
gráfica e a participação em eventos, entre eles a DRUPA 2016.

As primeiras diretrizes já começaram a ser traçadas para a
realização de eventos, palestras e cursos

Na Copa Fernando Pini, a
Chapas e CtP’s Kodak, eleitos
os melhores no 22º Prêmio de
Excelência Gráfica Fernando Pini.
A Kodak agradece aos gráficos brasileiros
por mais essa conquista.

Um show de talento no mercado.
www.kodak.com
comercial@kodak.com

curta nossa página no facebook
http://www.facebook.com/kodaksolucoesgraficas
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é campeã.

UMA DÉCADA DE
PRÊMIO CÍCERO
Está chegando mais uma edição do Prêmio Cícero, importante premiação da indústria gráfica brasileira. O evento já
está em sua 10ª edição e, neste ano, os empresários gráficos
poderão concorrer em 47 categorias subdivididas entre livros,
revistas, jornais, produtos para identificação, acondicionamento, promocional, comercial e produtos próprios.
Para concorrer, é necessário inscrever os produtos gráficos
criados e produzidos dentro do território do Estado de Minas
Gerais e impressos a partir de 20 de abril de 2013 até 30 de
abril de 2014.

CONFIRA O CALENDÁRIO
17 a 31 de março – Inscrições de fornecedores
1º a 30 de abril – Inscrições das peças
12 de maio – Envio das peças para a ABTG
14 a 20 de maio – Preparação e reclassificação das peças
26 a 30 de maio – Julgamento
16 de junho – Divulgação dos finalistas
20 a 27 de junho – Exposição dos produtos
20 a 27 de junho – Prazo para recursos
8 de agosto – Festa de premiação: os envelopes lacrados serão
entregues pelo(a) auditor(a) da ABTG

Fone: (31) 3332-6656
Fax: (31) 2551-8594
Hot Stamping com Relevo na capa desta revista foram executados por Veloz Acabamentos / BH / M.Gerais
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ENTREVISTA

VERSATILIDADE
PARA ARRISCAR

Criada com o objetivo de atuar no nicho de formulários contínuos personalizados e documentos fiscais para
impressoras matriciais, a Extra Formulário já contabiliza
mais de uma década de experiência no setor gráfico.
Atenta às necessidades de mercado, em 2008 a empresa
diversificou seu leque de produtos e serviços, passando
a oferecer, por exemplo, Danfes personalizados.
A reportagem de O Cícero conversou com o diretor da
Extra Formulário, José Carlos Otoni, sobre o setor gráfico
e as perspectivas do mercado.
Para José Carlos, o investimento em capital
humano é tão importante quanto em
equipamentos

O setor gráfico é bem abrangen-

envolvidas no processo de traba-

te. Por que a opção de trabalhar com

lho e no qual a mecanização dos

formulários?

Vocês produzem formulários planos, contínuos e eletrônicos?

meios de produção fosse essen-

Sim. Desde 2008, diversificamos

Tínhamos como ideia inicial a

cial. Baseados nisso, escolhemos

a empresa com a produção de

escolha de algum segmento que

o segmento de formulário contínuo

vários outros processos gráficos.

necessitasse de poucas pessoas

personalizado.

Basicamente, inserimos a produção
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de gráfica plana em geral, bem

pício para grandes investimen-

como a produção de Danfes

tos. É claro que o objetivo da

personalizados.

empresa é expandir e crescer
de maneira sólida. Entretanto,

Quais os maiores entraves

a redução da procura por mate-

para o pleno desenvolvimento

riais e serviços gráficos nos últi-

do seu negócio? Como lidar com

mos anos, a diminuição no uso

essas dificuldades?

do papel, em função do avan-

Procuramos lidar com todas

ço tecnológico, e a dificuldade

as dificuldades de maneira bas-

em modernizar o parque gráfico

tante objetiva, já que o segmento

fazem com que trabalhemos com

gráfico não é prioridade para os

os pés no chão e esperemos o

governantes. A indústria gráfica

momento adequado para saltos

sempre foi afetada pela alta carga

maiores.

tributária, principalmente para a
aquisição de máquinas e equipa-

Em sua opinião, o que a tecno-

mentos que não são produzidos

logia trouxe de vantagens e des-

no país. Dentre outras dificulda-

vantagens para o seu segmento

des, encontram-se a concorrência

de atuação?

desleal e a falta de mão de obra

O avanço tecnológico no

qualificada. Para lidar com todos

segmento gráfico traz como

esses entraves, buscamos nos

grandes vantagens a possibi-

relacionar de forma transparente

lidade de renovação e moder-

com nossos clientes, fornecedo-

nização do parque gráfico, a

res e o mercado como um todo.

melhoria da qualidade em todas
as fases do processo e a rapi-

De que forma a Extra For-

dez no atendimento diferencia-

mulário incentiva o aumento da

do às empresas em um mercado

produtividade?

cada vez mais competitivo. Por

Nossos objetivos são traçados

outro lado, ele afeta direta-

de acordo com a avaliação da

mente o segmento gráfico, na

nossa limitação, tanto de produção

medida em que há a diminuição

quanto de competitividade. Base-

do uso do papel e, consequen-

ados nessa avaliação, traçamos

temente, a redução da demanda

metas de desempenho que estão

por materiais e serviços. Hoje,

ao alcance de todos os envolvidos

verifica-se que grandes empre-

no processo de produção.

sas consumidoras de mate-

“O AVANÇO
TECNOLÓGICO
NO SEGMENTO
GRÁFICO TRAZ
COMO GRANDES
VANTAGENS A
POSSIBILIDADE
DE RENOVAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
DO PARQUE
GRÁFICO.”

riais gráficos, como empresas
A Extra Formulário tem planos

automotivas e escolas, dispo-

de investir em uma filial ou em

nibilizam arquivos digitalizados

outro segmento do setor gráfico?

que antes eram impressos em

O momento econômico pelo

formatos de manuais, livros e

qual passa o Brasil não é pro-

revistas.
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FIEMG

AUSÊNCIA DE ESTADO
Quem vai indenizar o serralheiro que

polícia. Ano passado, por ocasião dos

órgãos públicos da mais elevada enver-

teve o fusquinha que usava para trans-

protestos de junho/julho, as entidades

gadura – no Judiciário, no Legislativo e no

portar a família e trabalhar incendiado por

representativas da iniciativa privada, uni-

Executivo – investem seu precioso tempo

“mascarados” infiltrados em mais uma

das no Fórum das Entidades Empresariais

em questões menores e se omitem em

manifestação nas ruas de São Paulo?

de Minas Gerais, se manifestaram. Em

questões importantes e graves. É neces-

Quem vai indenizar os milhares de comer-

essência, reconhecendo como legítimas e

sário que estejamos em alerta: outubro se

ciantes obrigados a fechar as portas

democráticas as manifestações que então

aproxima e é importante que os eleitores

de seus estabelecimentos em shoppings

expressavam o inconformismo da popula-

cuidem de observar bem a cena atual e

escolhidos para a realização dos famosos

ção com a prática política vigente no país,

analisar criteriosamente os nomes dos

“rolezinhos”? Quem vai repor os prejuízos

em todos os níveis, com a corrupção, a má

candidatos que pedem os seus votos.

daqueles que tiveram suas lojas invadidas,

qualidade dos serviços públicos essenciais

Há exemplos a lembrar e seguir. Cele-

saqueadas e incendiadas em junho e julho

– especialmente, nas áreas de transporte

bramos em 2014 os 30 anos das Diretas

do ano passado? Principalmente, quem vai

público, saúde e educação – e a precária

já, movimento que, nos quatro cantos do

repor a milhões de cidadãos brasileiros o

infraestrutura que penaliza as empresas e

país, uniu os brasileiros em manifestações

seu direito constitucional de ir e vir, que

corrói sua capacidade de competir.

pela redemocratização e pelo fim do regi-

foi subtraído pela insegurança decorrente

Na outra ponta, repudiamos a ação

me militar. Também nos lembramos dos

da violência que domina ruas e avenidas

criminosa de vândalos e arruaceiros que se

Caras Pintadas, movimento que, duas

brasileiras em todo o país?

infiltram nas manifestações para agredir a

décadas atrás, mobilizou a juventude bra-

Essas e incontáveis outras perguntas

sociedade, praticar a violência e cometer

sileira no episódio do impeachment de um

permanecem sem resposta por parte das

crimes que devem e precisam ser punidos

presidente da República. Num e noutro, as

autoridades municipais, estaduais e fede-

de acordo com a lei. Não nos afastamos

lideranças políticas estavam ao lado do

rais. O máximo que se ouve é que se trata

desse posicionamento, assim como man-

povo, imbuídas dos mesmos objetivos e

de um fenômeno social novo, que ainda

temos a nossa crença em princípios e

do sonho de construção de um novo país.

precisa ser estudado para ser entendido.

valores que constituem as bases do ver-

Foram, de fato, movimentos populares

É uma forma “política” de dizer que pouco

dadeiro bem-estar social e da verdadeira

que contribuíram para a construção de

ou nada será feito. É, de fato, o que parece,

democracia: o direito de trabalhar, produzir

um país melhor.

pois há pouca informação, quase nenhuma,

e gerar riqueza para o Brasil e para os

sobre providências relativas às badernas

brasileiros.

Não se pode permitir que as ruas
por onde passaram movimentos cívicos

do ano passado. Quantos foram presos?

A sociedade não está mais disposta

tão emblemáticos sejam agora trans-

Quantos processos foram abertos? Quais

a conviver com lideranças políticas que

formadas em passarela para atos de

as penas? Quantos foram efetivamente

veem como seu único objetivo a realização

vandalismo contra a sociedade brasileira

condenados? Como terminaram as inves-

das eleições – e que parecem levar ao

e contra a democracia, comprometendo a

tigações sobre excessos cometidos por

pé da letra o ditado segundo o qual “em

imagem do Brasil no exterior e desgastan-

policiais? A impunidade – a história não

eleição, só é feio perder”. Não é assim,

do eventos importantes para a economia

se cansa de mostrar – é o maior incentivo

evidentemente. Para líderes políticos, o

do país, como a Copa do Mundo. Compete

para que tal tipo de prática continue a

que é verdadeiramente feio e vergonho-

aos governantes a decisão de agir ou

ocorrer, como, aliás, está acontecendo.

so, portanto inadmissível, é a omissão

acomodar-se à condição de reféns da

O setor empresarial de Minas e do

diante de compromissos com o país, com

baderna.

Brasil tem explicitado claramente o seu

os estados, com os municípios e, muito

posicionamento – francamente favorável

especialmente, com a população.

Olavo Machado Júnior

a manifestações pacíficas e contrário ao

Em um país com tantos e tão graves

Presidente da Federação das

vandalismo e a excessos cometidos pela

problemas a resolver, é absurdo ver como

Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)
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DICAS

ARRANCAMENTO A SECO

O arrancamento a seco refere-se ao

dos e é mais pronunciado do lado feltro.

ridas para a chapa e, desta, para os

desprendimento de fibras, aglomerados

As partículas arrancadas aderem à

sistemas de tintagem e molhagem,

de fibras, partículas de carga mineral

blanqueta e, por serem higroscópicas,

contaminando a tinta, alterando o pH

ou fragmentos da camada fracamente

são umedecidas e rejeitam a tinta,

da solução de molhagem e provocando

presas à estrutura do papel. Ocorre,

produzindo um vazio nas áreas de

desgaste prematuro das chapas, se

principalmente, com papéis não revesti-

grafismo. Na sequência, são transfe-

forem abrasivas.

Causa

Solução

Tinta com tack muito alto.

• Reduzir o tack da tinta com pasta antitack.
• Reduzir a velocidade da impressora (a ação
do tack é função da velocidade).
• Aumentar a alimentação de tinta. Se necessário,
“cortar” a força da tinta com branco transparente
(verniz). Quanto mais delgado o filme de tinta,
maior a força necessária para dividi-lo.

Pressão de impressão (pressão de contra)
muito alta. Quanto maior a pressão, maior
a área de contato e, portanto, maior a
aderência do papel na blanqueta.

• Reduzir a pressão de impressão.
• Usar blanqueta compressível de
desprendimento rápido (quick releasing).

Resistência superficial do papel muito
baixa.

• Se possível, imprimir no lado tela os motivos
com maior área de chapado.
• Substituir o papel.
• Substituir a blanqueta por outra do tipo
compressível de desprendimento rápido
(quick releasing).
(Do livro Manual para a solução de problemas em impressão offset)
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REFLEXÃO

ATENDIMENTO:
SEU CLIENTE É SEU FÃ?
Por Gilclér Regina
Palestrante e escritor

“O cliente tem que ser o seu vendedor número 1. E ele não te cobra nem
a comissão.”
Eu estava numa cidade do interior
de Goiás, onde faria uma palestra à
noite, quando alguém me fez essa
colocação: “Por que meu concorrente
ao lado vende mais? Sua loja fica no
mesmo quarteirão que a minha, ele
trabalha com o mesmo tipo de produto
que eu vendo, seus preços são praticamente iguais, acho até que a minha

isto é, vendedores que atuam por pura

• Treinar, treinar, treinar... Realize trei-

loja tem uma aparência melhor... Por

paixão e sabem que dinheiro é apenas

namentos que tratem da motivação,

que essa loja vende mais que a minha?

consequência de um bom trabalho.

que simulem a venda, a assistência, o

Esse é um erro muito comum em

pós-venda, explicações sobre o pro-

Fui ver a tal loja que vende mais...

vendas. Empresários investem uma for-

duto, sobre a logística, entrega etc.

Realmente, tudo o que ele tinha rela-

tuna em aparência, tecnologia, publicida-

Se não for convincente, não trabalha

tado era verdade, esquecendo-se

de e deixam para trás o mais importante:

enquanto não estiver preparado.

apenas de um detalhe: naquela loja, o

vendedores que, se fossem treinados e

• Criar o seu diferencial: o cliente tem

atendimento era espetacular. Notei um

motivados, fariam toda a diferença.

que ser o seu vendedor número 1. Se

Eu não entendo!”

o seu cliente é seu fã ou mesmo fã

brilho diferente nos olhos das pessoas.
Um ambiente de alegria, de entu-

O que é preciso fazer para aumentar

de sua empresa, o sucesso já está

siasmo, um bom humor explícito no

seus resultados? Eis alguns conceitos:

no cofre. Mas, para mantê-lo assim,

ar, um clima mágico e eu, que acabei

• Colocar-se no lugar do cliente: sinta

é preciso oferecer sempre mais: um

entrando só para dar uma olhada,

o ambiente, perceba as prateleiras e

cafezinho quentinho, quem sabe um

acabei fazendo uma pequena compra.

gôndolas, as promoções, a limpeza, a

bombom, um desconto especial já

Muitos lojistas não percebem que o

fachada, a iluminação, a organização,

ofertado para a próxima compra, um

atendimento de sua loja é apático, frio,

a alegria, o humor da equipe, todos os

agrado para as crianças e tantas coi-

com pessoas aparentemente descom-

detalhes que ajudam ou atrapalham

sas a pensar...

promissadas, sem nenhuma vontade.

as vendas.

Não basta ter um bom ponto

• Olhar no olho dos atendentes e ver

Faça o teste e terá absoluta certe-

comercial, uma loja vistosa, variedade

se estão trabalhando com alegria,

za de que, num curto espaço de tempo,

de produtos e conforto se não hou-

vontade e entusiasmo, a ponto de

esse marketing boca a boca fará a

ver esse complemento que faz toda

contagiar os clientes. Esse é um fator

diferença, irá incendiar suas vendas e

a diferença: atendimento com amor,

decisivo nas vendas.

triplicar o seu faturamento.

BELO HORIZONTE – JANEIRO / FEVEREIRO DE 2014

26

