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Trabalhamos para termos um mercado gráfico mais forte, justo e
ético, por isso, nossas relações com clientes, fornecedores e com as
empresas que atuam no mesmo segmento em que estamos são
conduzidas de maneira ética e transparente.
A partir das ações de hoje é que construímos um amanhã melhor.
Valorize o impresso gráfico!

Rua Alcobaça, 1417 . São Francisco
Belo Horizonte . MG . 31255-210
31 3211-0600

www.halt.com.br
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EDITORIAL

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

Por mais clichê que possa parecer, uma questão

Acredito que esse conceito já faça parte de

é certa: fechamos e abrimos novos ciclos a cada

nossa realidade. Uma prova disso são os bons

fim/início de ano. E o ano de 2015 já nos desponta

resultados que a indústria gráfica mineira tem regis-

com muitos desafios. Sabemos que o cenário eco-

trado no Prêmio Pini, por exemplo, que é o maior e

nômico não se mostra favorável à Indústria Brasi-

o mais conceituado do segmento. A participação

leira, o que exige de nós, empresários da indústria

das gráficas mineiras nesse evento é mais do que

gráfica, capacidade de entendimento do nosso

uma vitrine, é um testemunho de que estamos no

negócio, criatividade e inovação.

caminho certo. Portanto, convidamos a todos os

Nesta edição da Revista O Cícero, trazemos uma

empresários a já separarem suas melhores peças

perspectiva otimista para a indústria gráfica frente

para concorrer ao nosso Prêmio Cícero, que há 11

a um contexto instável. Acreditamos que é possí-

anos vem jogando um holofote sobre a produção

vel fazer diferente e fazer melhor quando somos

gráfica de nosso Estado e contribuindo para ele-

motivados a entrar em movimento. Hamilton Costa,

var os padrões de qualidade de nossos produtos

entrevistado de nossa matéria de capa, explica que

e serviços.

a estagnação, o mais do mesmo, só funciona em

E que cada um de nós, empresários da indús-

cenários de favorabilidade econômica, e mesmo

tria gráfica, tenhamos em mente que temos

assim de forma muito limitada. O que realmente

um papel fundamental no desenvolvimento de

impulsiona o mundo é a capacidade de inovar.

nosso Estado e nosso país. Isso traz para nós

É preciso, contudo, evitar a armadilha do redu-

uma série de responsabilidades, que nos impul-

cionismo. O conceito de inovação há muito já deixou

sionam e nos motivam. Que possamos persistir

de ser associado somente à tecnologia, embora o

otimistas e confiantes em nossa capacidade

desenvolvimento técnico-científico seja, sem dúvi-

de negócio, sem nunca nos esquecer de que o

da, um poderoso instrumento inovador. Hoje, já se

primeiro passo para um projeto bem-sucedido

sabe que inovar é adotar medidas, das simples às

é um planejamento bem elaborado, que dire-

mais complexas, que nos possibilitem manter nosso

cione o processo de gestão rumo à eficácia e

negócio de forma saudável no mercado.

à eficiência.
A todos, um excelente 2015!
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MERCADO E GESTÃO

VIRE O JOGO
ENFRENTE O PESSIMISMO E AJUDE SEUS FUNCIONÁRIOS, E SUA EMPRESA,
A SEGUIR O MESMO CAMINHO

Ano difícil para a economia e a maioria dos negócios, de

TRANSPARÊNCIA?

ajustes. Assim se anunciava 2015 e grande parte das previsões têm se concretizado nestes primeiros dois meses. Neste

Cabe ao empresário, independente de cenários

cenário complicado, as equipes podem ser contaminadas pelo

de crise, manter uma postura de abertura e credi-

pessimismo e os resultados das empresas, mais impactados.

bilidade junto à sua equipe. Caso os funcionários

Como o empresário gráfico pode, então, agir para enfrentar a

necessitem de maior desenvolvimento, cabe à

situação? Como ajudar seus funcionários a fazer o seu melhor

liderança estimular o fortalecimento do grupo.

pela empresa? A Revista O Cícero conversou com a diretora

Consequentemente, esse apoio poderá gerar mais

da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a psicóloga

segurança a todos e o empresário poderá contar

Virgínia Gherard, e traz algumas orientações.

mais com os empregadores nas situações de crise.

VOCÊ É O EXEMPLO

CONFIE E INOVE

A primeira ação do líder contra o pessimismo deve ser

Construa relações de confiança, pois elas são

sua auto preparação. Se tiver uma tendência ao pessimismo,

o caminho para fortalecer o verdadeiro espírito de

mesmo que tenha um discurso positivo não será capaz de

equipe. Com isso estabelecido, as pessoas sentem-

convencer a equipe. É preciso demonstrar coerência, acreditar,

se mais à vontade para criar, inovar e podem trazer

de maneira positiva e realista, na capacidade de realização dos

alternativas consistentes de melhorias. De modo

funcionários. Até porque crise para algumas empresas pode

geral, as pessoas querem fazer parte e contribuir.

significar oportunidades para outras. E uma visão alarmista

Querem sugerir e desejam compreender seu papel

em nada ajuda as empresas ou o país.

na empresa.
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JURÍDICO

ESCLARECIMENTOS E AÇÕES
PARA ADEQUAÇÃO À NR 12
Autora: Débora Freire de Souza
Advogada especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário, consultora do
departamento jurídico da Abigraf/MG e SIGEMG.

Antes de adentrarmos na questão da Norma Regula-

gerar aplicações de notificações, autuações, interdição/

mentadora n° 12, é importante destacarmos o conceito

embargo e penalidades de máquina/equipamento espe-

legal e os efeitos de uma NR.

cíficas ou de todo o parque industrial, segundo avaliação

Assim, esclarecemos que as normas regulamenta-

dos auditores fiscais do trabalho.

doras são instrumentos legais editados pelo Ministério

A ABIGRAF/MG e o SIGEMG, mobilizados pelas difi-

do Trabalho e Emprego – MTE, que regulamentam e

culdades enfrentadas para cumprimento e adequação à

fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios

NR12, bem como considerando o alto custo para reali-

relacionados à Segurança e Saúde no Trabalho – SST.

zação das adequações dos maquinários/equipamentos,

Nesse contexto, com o fim de estabelecer regras de

vêm buscando parcerias junto à FIEMG, ao SESI/SENAI/

instruções, manuseios de máquinas e equipamentos,

MG e ao SEBRAE/MG, tendo como foco as empresas

bem como prevenir os riscos de acidente do trabalho, foi

do setor gráfico, com a finalidade de elaborarem diag-

publicada em 1978 a Norma Regulamentadora 12, sendo

nósticos e/ou inventário do parque gráfico, conforme

que nos anos de 2011 e 2013 foram introduzidas signifi-

determina a NR12.

cativas atualizações na referida norma, aumentando de
40 para 340 o número de exigências.

Vale esclarecer que o diagnóstico e/ou inventário de
máquinas são relatórios responsáveis pela indicação

Atualmente, apesar da norma ainda se encontrar em

das falhas e sugestões das adequações necessárias

discussão no âmbito da Comissão Nacional Tripartite

para o cumprimento da referida, DEVENDO A GRÁFI-

Temática, o trabalho de revisão não foi concluído. Em

CA ADEQUAR SEUS EQUIPAMENTOS SEGUINDO UM

contrapartida, os prazos de adequação estabeleci-

CRONOGRAMA DETERMINADO, A FIM DE EVITAR SUA

dos na NR já se encontram em plena vigência desde

INTERDIÇÃO PELO MPT

dezembro/2012.
Dessa forma,

Para maiores esclarecimentos de dúvidas pertinentes
alertamos que o não cumprimento

pelas empresas das exigências inseridas na NR12 podem

a NR12, os associados poderão entrar em contato com
o Departamento Jurídico pelo telefone (31) 3232-6324.

BELO HORIZONTE – JANEIRO/FEVEREIRO DE 2015
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CAPA

INOVAÇÃO:
PALAVRA DE ORDEM
SER CRIATIVO E APOSTAR NO EMPREENDEDORISMO SÃO ALGUMAS
OPORTUNIDADES PARA O SETOR GRÁFICO EM TEMPOS
DE INSTABILIDADE ECONÔMICA
Quando o ano de 2014 começou, a indústria gráfica

Apesar disso, ainda há espaço para o otimismo.

brasileira tinha a expectativa de que se tratasse de

Pelo menos é o que afirma o ex-presidente da Associa-

um tempo repleto de oportunidades, tendo em vista a

ção Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG), Hamilton

realização da Copa do Mundo no Brasil e as Eleições.

Costa, atualmente consultor na AN Consulting. Ele

Contudo, as projeções de crescimento não se concreti-

explica que não há dúvidas de que o cenário aponta

zaram e os empresários do setor tiveram que lidar com

para um ano desafiador em 2015, o que pode provocar

uma série de dificuldades quanto à sustentabilidade do

uma retração na produção de trabalhos gráficos. Isso

negócio. Em pouco tempo, um Estado que pregava o

obrigará os empresários a ficarem atentos aos custos,

pleno emprego viu seu setor industrial adotando medidas

exigindo mais planejamento e criatividade. Para o con-

compensatórias, como as férias coletivas, e drásticas,

sultor, a grande aposta deverá ser na área comercial

como as demissões em massa. A produção de carros,

e nos clientes. “Sempre há esperança. Sempre haverá

por exemplo, foi reduzida significativamente e as mon-

gráficas crescendo acima de dois dígitos, mesmo com

tadoras dispensaram milhares de profissionais.

essa conjuntura. São as que estão efetivamente conec-

O ano de 2015 começou, portanto, emanando pessi-

tadas aos seus clientes, conhecendo e entendendo

mismo. O Índice de Confiança do Empresário Industrial de

seus projetos e necessidades, e criando soluções que

Minas Gerais (ICEI MG), pesquisa realizada mensalmente

permitam o aumento de ganho e a redução nos custos

pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG),

dos processos”, ressalta. Costa cita como exemplos de

registrou em janeiro um indicador de 40,7 pontos. Esse

empresas bem-sucedidas no segmento as que oferecem

foi o pior resultado para o mês de janeiro desde 2010.

facilidades para os clientes comprarem seus produtos,

Houve recuo de 0,3 ponto em relação ao índice de

auxiliam na criação de peças gráficas, asseguram rapidez

dezembro (41,0 pontos) e de 9,8 pontos na comparação

na entrega, mantêm sistemas eficazes de estocagem e

com janeiro de 2014, indicando que o ambiente econômi-

entregam a tempo, disponibilizam aos clientes a opção

co atual não está favorecendo a retomada de confiança

de tiragens flexíveis e personalização de materiais,

dos empresários.

dentre outros.
BELO HORIZONTE – JANEIRO/FEVEREIRO DE 2015
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INOVAÇÃO
Para continuar crescendo em cenários de incertezas,
a palavra de ordem é “inovação”. O consultor argumenta
Caracteres em chinês que correspondem à palavra crise e oportunidade.

que há uma grande oportunidade de negócio para as
gráficas em duas frentes: a impressão em grandes for-

O ex-presidente dos Estados Unidos, John Ken-

matos e as vendas pela internet. Esta última é também

nedy, afirmou certa vez que quando a palavra crise é

um desafio para os empresários do segmento. “Sei que

escrita em Chinês, é composta por dois caracteres que

não é algo que o gráfico, de forma geral, entenda muito,

representam, ao mesmo tempo, perigo e oportunidade.

mas está mais do que na hora de começar. Essa é uma

Por isso, o momento da indústria gráfica brasileira é

venda que ultrapassa as fronteiras da cidade, do estado

exatamente o da oportunidade. Segundo Costa, o

e até do país”, defende.

mercado internacional aponta como tendência para

Nesse contexto, promover a oferta de serviços que

o setor o crescimento da impressão digital, com ou

vão além do produto físico pode ser um importante

sem técnicas associadas ao Offset. E, no segmento

ponto de partida para quem deseja inovar. Na área

de embalagens, a flexografia, a grande promessa da

editorial, a grande corrida é pela construção e consoli-

área, deve ganhar cada vez mais espaço. “Em termos de

dação de plataformas capazes de promover a gestão

produtos, o segmento de embalagens, em suas diver-

de conteúdo dos clientes, possibilitando a eles mais

sas variações, incluindo rótulos e etiquetas, é o que

flexibilidade com o formato de seus produtos. “Dentro

apresenta o maior potencial de crescimento em todo

disso, destaco uma oportunidade crescente: a impres-

o mundo. São os produtos que não têm substituição

são sob demanda ou de baixas tiragens. Por incrível

imediata pelo digital e crescem na medida em que se

que possa parecer, essa produção é espantosamente

ampliam os mercados mundiais.”

crescente em todo o mundo, incluindo o Brasil.”

100 anos. Boa idade
para pensar no futuro.
Quando assumiu o controle da indústria de papéis Gordinho Braune,
o Grupo Bignardi incorporou uma história de pioneirismo iniciada
em 1915. Tradição renovada pela marca Bignardi Papéis e uma visão
estratégica adequada ao mercado brasileiro.
Em seguida, vieram grandes investimentos em tecnologia, inovação
e novos produtos. Agora, aos 100 anos, a tradição ganha um novo fôlego,
alinhada com as políticas ambientais, certificada internacionalmente
e cumprindo seu papel na educação brasileira.

BELO HORIZONTE – JANEIRO/FEVEREIRO DE 2015

www.bignardipapeis.com.br8

O Cícero_jan_fev_15 - Cópia.indd 8

Af AN ABGRAF 21x15.indd 1

11/03/2015 09:11:25

25/02/15 18:08

5 18:08

ENTREVISTA
EMPREENDEDORISMO É UMA APOSTA PARA AS EMPRESAS MINEIRAS

ARQUIVO PESSOAL

“FAZER O QUE TODO
MUNDO FAZ OU DO
MESMO JEITO QUE
SEMPRE SE FEZ
SÓ DÁ CERTO EM
ÉPOCAS DE FORTE
CRESCIMENTO
ECONÔMICO, E OLHE
LÁ.”

Hamilton Costa, da AN Con-

se unissem em uma proposição de

çando mão de novas ferramentas

sulting, fala sobre como enxerga

valor que as fizessem diferenciadas

de start up para se testarem novos

a indústria gráfica mineira e sua

no país? O que poderiam fazer jun-

produtos e serviços com menos

atuação no mercado.

tas? Que tipo de serviços aliados

custos e riscos. Talvez de 10 se

a produtos gráficos poderiam ser

acerte um, mas esse pode ser o

O Cícero: Na sua opinião, como

oferecidos de forma inovadora ao

fator diferencial e de sobrevivência.

as gráficas mineiras podem inovar

país? Quais diferenciais as gráficas

Vejo muitas gráficas mineiras

nesse cenário econômico compli-

mineiras poderiam conjuntamente

se mexendo para buscar alter-

cado para o empreendedorismo?

oferecer para mercados ou nichos

nativas e criar novas ofertas e

Hamilton Costa: Tenho dito em

de mercado? Embalagens, material

novos serviços. Até mais do que em

diversas apresentações pelo Brasil

promocional, produtos editoriais?

outras regiões do país. Acho que

que uma das tendências visíveis é a

Que polos de criação, produção e

faz parte da inquietude do mineiro.

participação da empresa em algum

distribuição poderiam ser criados

Inovação é a base do progresso e

tipo de rede. Seja uma rede forma-

em Minas, entendendo sua posição

do desenvolvimento. Fazer o que

da pela própria empresa, por meio

estratégia em relação ao Sudeste,

todo mundo faz ou do mesmo jeito

da qual ela recebe trabalhos de

Nordeste e Centro-Oeste?

que sempre se fez só dá certo em

outras gráficas, seja por pertencer

Sei que as respostas são difí-

épocas de forte crescimento eco-

a redes de franquias. Dentro dessa

ceis, mas entendo que as oportu-

nômico, e olhe lá. Inovar e mudar é

tese, tenho perguntado o seguinte:

nidades estão relacionadas mesmo

essencial. Hoje, com os desafios

qual oferta poderia ser criada por

ao empreendedorismo, que deve

que temos com o mundo digital, é

um grupo de gráficas regionais que

ser estimulado nas empresas, lan-

essencial mudar e evoluir.

BELO HORIZONTE – JANEIRO/FEVEREIRO DE 2015
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NOTÍCIAS DO SETOR

USO CONSCIENTE DA ÁGUA:
FAÇA A SUA PARTE
TODA A SOCIEDADE ESTÁ SENDO CHAMADA
A COLABORAR DIANTE DA GRAVE CRISE
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONHEÇA
ALGUMAS DICAS E COLOQUE EM PRÁTICA.

externas: o “pinga-pinga” representa, ao longo de um
ano, um gasto de 16 mil litros de água limpa e tratada,
com custo de cerca de R$ 1.200,00 na conta.
Avalie a instalação de aeradores nas torneiras: é
simples e gera uma boa economia de água, diminuindo
o fluxo, mas mantendo a sensação de volume.
Calçadas e grandes espaços devem ser limpos com
vassouras e baldes, não use a mangueira.
Lavagem de carro a seco usa bem menos água do
que o método tradicional. Procure locais com esse

Esteja atento às contas de água: grandes elevações
no volume utilizado podem significar vazamentos que
não estão sendo percebidos.

serviço para lavar seu veículo.
Reduza em cinco minutos o tempo do banho: você
economiza 25 litros de água por dia.

Confira torneiras de banheiros, cozinhas e áreas

*Fonte: Instituto Akatu (www.akatu.org.br)
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REFLEXÃO

POR QUE O CÉREBRO PREFERE
O PAPEL IMPRESSO?
Uma boa Notícia para quem

é mais cansativa mentalmente e

informações a qualquer momento

gosta de papel e de impressão!

fisicamente que a leitura em papel.

a partir de um dispositivo ou ser

Um artigo recente publicado na

Em um livro de papel, a impressão

capaz de viajar convenientemen-

revista Scientific American apóia

reflete a luz ambiente, mas em

te com um número de diferentes

claramente o que já sabemos: a

telas de computadores, smartpho-

recursos em um único local digital,

maioria das pessoas entende e

nes e tablets, a luz própria brilha

o papel ainda é mais propício para

lembra melhor um texto quando

diretamente no rosto das pessoas,

a aprendizagem. Outro ponto levan-

lêem em papel, em vez de um dispo-

leitura prolongada em telas brilhan-

tando na pesquisa é que os leitores

sitivo eletrônico. De acordo com o

tes e auto-iluminado podem causar

que utilizam dispositivos digitais

artigo, a popularização dos tablets

fadiga ocular, dores de cabeça e

não conseguem recriar certas expe-

está contribuindo também com a

visão turva.

riências sensitivas, de manusear as

leitura em papel. Desde os anos

páginas de um livro em papel.

1980, houve mais de 100 estudos

O papel não tem apenas carac-

comparativos nos Estados Unidos,

terísticas ambientais inerentes,

Reino Unido, Taiwan, Suécia, Norue-

como alta capacidade de recicla-

ga, França e Japão para explorar

gem, armazenamento de carbono,

as diferenças de como as pessoas

e uma matéria-prima renovável

lêem e compreendem em papel

(madeira, reciclados e fibras alter-

versus telas. Enquanto a tecnologia

nativas), ela também preenche

continua a evoluir, ela ainda não

um papel social fundamental, aju-

atingiu o nível de compreensão dos

Em um experimento realizado

dando os leitores a criarem a

tradicionais usuários de leitores de

por Erick Wastlund, na Universidade

sua própria experiência através da

papel. O que aprendemos a partir

de Karlstad, na Suécia, as pessoas

aprendizagem e hábitos de estudo

desses estudos é que os leitores

que participaram de um teste de

ou se envolvendo pessoalmente

preferem o papel real sobre o seu

compreensão de leitura em um

em uma obra de ficção. É menos

homólogo eletrônico, para alcan-

computador relataram níveis mais

pertubador e permite que o leitor

çar altos níveis de compreensão e

elevados de stress e de cansaço do

concentre-se sobre o texto. A

entendimento.

que no papel. Embora haja, obvia-

ausência de dispersão leva a uma

No artigo, os pesquisadores

mente várias vantagens de usar a

maior compreensão do assunto e

concordam que a leitura em tela

tecnologia digital, por ser capaz de

por sua vez cria uma experiência

dificulta a compreensão porque

acessar uma grande quantidade de

inesquecível.

Fonte: Scientific American - Novembro 2013
Artigo publicado no site: http://www.twosides.org.br/BR/Por-que-o-cerebro-prefere-o-papel-impresso
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