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Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de Minas Gerais - SIGEMG

CÍCERO

Páginas 12 e 13

ABIGRAF-MG marca presença no 
Embala Minas e realiza eventos

• Minas Expograf
• 6ª Semana de Artes Gráficas

• 3º Fórum Empresarial da Indústria Gráfica

ilu
st

ra
çã

o 
©

 L
ui

z 
O

tá
vi

o

cicero_mar07.indd   1 3/16/07   12:05:28 PM



cí
ce

ro
 -

 ja
ne

ir
o/

m
ar

ço
 2

00
7 2

O Jornal O Cícero é uma publicação da Associação Brasileira 
da Indústria Gráfica Regional Minas Gerais (ABIGRAF-MG) 

e do Sindicato das Indústrias Gráficas no 
Estado de Minas Gerais (SIGEMG).

 
Rua Maranhão, 1642 - Funcionários.

Tel.: (31)3283-1616
Fax: (31)3284-6592

Belo Horizonte - MG - CEP: 30150-331
www.abigrafmg.com.br

jornalocicero@abigrafmg.com.br
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ais um ano se inicia. É hora de pensar nas novas metas a serem alcançadas e nos 
desafios que precisaremos superar. É hora também de fazer uma avaliação do ano que 
passou, observar os pontos positivos e os negativos e ver a lição que devemos tirar de 
cada um deles para que resultados cada vez melhores possam ser atingidos no novo 

ano. São muitas as perspectivas para 2007. Sabemos que o setor gráfico pode ser considerado como 
um termômetro da economia, pois a impressão de embalagens, notas fiscais, cartões de crédito e 
talões de cheque indicam as tendências do sistema produtivo e de consumo. Por isso, esperamos 
que, ao final deste ano, os números da indústria gráfica não tenham sido tão medíocres quanto os 
do ano que passou, pois temos a certeza de que o país também terá um bom resultado, com reflexos 
positivos para a economia e para a sociedade como um todo.

Em 2006, mesmo com o bom desempenho do setor de cadernos e do superávit da 
balança comercial, os outros segmentos do setor gráfico deixaram a desejar, o que culminou 
num crescimento médio de apenas 2,1%, resultado muito abaixo das projeções feitas em 
2005 e desejadas por todos.

A indústria gráfica brasileira faturou, no ano passado, R$ 16,2 bilhões, com forte participação 
da área editorial (34,4%), de etiquetas (15%), embalagens (14,1%), promocional (11,1%), e empre-
gou diretamente por volta de 190 mil trabalhadores.

Em Minas Gerais, apesar do crescimento industrial acima da média do país, tivemos um 
desempenho semelhante ao de outros Estados, com participação de 11% no PIB industrial gráfico 
e faturamento na casa dos R$ 1,6 bilhões.

São números expressivos, mas que seriam melhores caso tivéssemos uma maior participação no 
segmento de cadernos, embalagens e editorial, o que espelha uma grande participação da indústria 
de base no PIB industrial de Minas Gerais, limitando, em parte, investimentos neste segmento.

Cabe, neste caso, uma reflexão dos agentes ligados ao setor gráfico, de modo a buscar novos 
nichos e mercados, menos dependentes dos rumos da economia e, sobretudo, concentrando esfor-
ços para viabilizar a exportação de produtos e serviços gráficos.

Nosso papel como associação de classe é mostrar esses caminhos e orientar os empresários do 
nosso setor sobre como se posicionar e melhor explorar as oportunidades que se apresentam.

A ABIGRAF nacional, em parceria com a APEX, tem feito um brilhante trabalho, melhorando 
a cada ano não só a balança comercial, mas também o perfil de nossa pauta de exportação. Além 
disso, tem buscado novos mercados, com a participação em feiras e eventos no mundo todo.

Basta, portanto, o engajamento de nossos empresários nesses programas, para que possamos 
melhorar o posicionamento da indústria gráfica mineira e subir posições no ranking nacional.

A ABIGRAF Minas tem feito um esforço grande, visando também melhores condições de 
competitividade de nossas empresas, seja pela maior qualificação de nossos colaboradores, seja pela 
melhoria da estrutura gerencial e do controle de produção e de processos.

Nossos esforços estão começando a gerar os frutos almejados, mas precisamos, em 2007, reno-
var nossos ânimos e continuar o trabalho desenvolvido durante os anos anteriores.

Graças às parcerias com a Fiemg e o SEBRAE-MG, pudemos desenvolver programas que 
foram de grande ajuda para o setor, com projetos estruturantes que, ao longo do tempo, trarão 
frutos positivos para o segmento.

Outros desafios, contudo, se impõem, entre os quais: sucateamento das empresas de pequeno 
porte, adequação a novos modelos de comercialização (leilão reverso, internet), busca de estímulos 
para a leitura no Brasil, ampliação do acesso à tecnologia, melhora das condições de financiamento 
para o setor, bem como a construção de estratégias de enfrentamento da nebulosa legislação tribu-
tária que nos pressiona diuturnamente.

Com tudo isso, meus amigos, podemos ver que a luta não acabou, ao contrário, está apenas 
começando, e que, para vencer, nada melhor que cerrar fileiras, de mãos dadas, sendo criativos e 
perseverantes, gerar novas lideranças e buscar no associativismo a força capaz de vencer todas as 
barreiras que nos são impostas.

Que possamos chegar ao fim deste ano de 2007 certos de ter alcançado grande parte 
desses objetivos.

M
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nova diretoria do SEBRAE-MG para o biênio 
2007/2008 tomou posse no dia 15 de janeiro. As-
sumiu o Conselho Deliberativo Roberto Simões, 
atual presidente da Federação da Agricultura e Pe-

cuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), que substitui o 
empresário e diretor da Federação das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg) Luiz Carlos Dias Oliveira, que pre-
sidiu o SEBRAE Minas desde 2003. O novo diretor-superin-
tendente é Afonso Maria Rocha, ex-superintendente executi-
vo do Instituto Estrada Real. 

Em seu discurso de posse, o novo presidente agradeceu a 
todos os envolvidos no processo sucessório, como o governa-
dor de Minas Gerais, Aécio Neves, o vice-governador, profes-
sor Antônio Anastasia, o então presidente do SEBRAE-MG, 
Luiz Carlos Dias de Oliveira, e todo o Conselho Delibera-
tivo. E disse que a sociedade precisa conhecer melhor e até 
mesmo comemorar este exemplo de atuação conjunta entre 
iniciativa privada e governo. “É uma atitude que demonstra 
o alto grau de maturidade com que os setores da economia 
– agricultura, comércio e indústria – se sucedem na condu-
ção dos destinos da casa”, afirma.

Mas a mudança na diretoria não significa uma mudança 
de diretriz. Não haverá ruptura, mas sim continuidade. O 
compromisso de quem assume é com a manutenção dos pro-
jetos que já estão em andamento há tantos anos. O SEBRAE-
MG continuará a ser conduzido com responsabilidade admi-
nistrativa, ética e harmonia entre os membros do Conselho, 
que delibera, e a Diretoria executiva, que operacionaliza as 
decisões. Será um mandato focado em diretrizes, metas e or-
çamentos que realmente apresentem consistência e relação 
com os planos federais de governo, e também com a nova Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa, desde a efetiva partici-
pação em seu processo de regulamentação até sua aplicação 
como real instrumento de inclusão e desenvolvimento socio-
econômico, diminuindo a informalidade do setor.

Hoje, as Micro e Pequenas Empresas representam mais 
de 97% do total de empresas do país. Só em Minas Gerais 
são mais de 565 mil, responsáveis por 61% dos postos de 
trabalho e 22% do PIB do Estado. Por outro lado, elas pos-
suem problemas de sustentabilidade e têm um alto índice 
de mortalidade, o que acontece, dentre outros motivos, pela 
incapacidade de se inserir em um ambiente tecnológico ino-
vador, essencial para manter um nível adequado de compe-
titividade.

É neste cenário que se encaixa o SEBRAE, promovendo e es-
timulando a competitividade e capacitando os empresários por 
meio de cursos, palestras, consultoria e atendimento, fortalecendo 
assim os chamados arranjos produtivos locais e as incubadoras de 
empresas, e trabalhando ainda pela consecução de políticas dire-
cionadas ao crédito, capital de giro e acesso à tecnologia.

A 

sebraeS

SEBRAE-MG tem nova diretoria

Luiz Carlos Dias Oliveira, ex-presidente do SEBRAE-MG, atual diretor da 
Fiemg e vice-presidente da ABIGRAF-MG

Roberto Simões, atual presidente do SEBRAE-MG e da Faemg

Evento de posse da nova diretoria
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Mudanças para este ano:
A partir desta edição todas as peças inscritas e julgadas participarão 
da fi nal, não havendo mais seleção de três fi nalistas.

No dia 23 de junho de 2007, vai acontecer a cerimônia de entrega da terceira edição do Prêmio 
Mineiro de Excelência Gráfi ca Cícero. Criado pela ABIGRAF-MG em 2005, o Prêmio é entregue anu-
almente aos melhores trabalhos gráfi cos produzidos no Estado. O objetivo é valorizar os profi ssionais da 
indústria gráfi ca, assim como os produtos e o mercado mineiro.

Nos anos anteriores, a premiação foi um grande sucesso. A participação de empresas de várias cida-
des mostrou toda a força e qualidade da indústria gráfi ca de Minas Gerais. E a edição 2007 vem aí! A 
novidade é que, a partir deste ano, todas as peças inscritas e julgadas participarão da fi nal, não havendo 
mais a seleção de apenas três fi nalistas.

As empresas interessadas em participar já podem ir se preparando. É hora de começar a separar seus 
melhores trabalhos realizados em 2006 para serem inscritos.

Prêmio Cícero

23 de junho de 2007, vai acontecer a cerimônia de entrega da terceira edição do Prêmio , vai acontecer a cerimônia de entrega da terceira edição do Prêmio 

Prêmio Mineiro de Excelência Gráfi ca Cícero

• 01 e 02 de Junho: Julgamento
• 04 e 05 de Junho: Auditoria
• 13 de Junho: Divulgação das categorias e empresas participantes
• 23 de Junho: Festa de Premiação

O regulamento está disponibilizado no site e na sede da ABIGRAF-MG.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 30 de março e 25 de maio de 2007.

3ª edição
3ª edição
3ª edição
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Pela primeira vez um gráfico assume a
Câmara Municipal de Belo Horizonte

o dia 9 de fevereiro, Carlúcio Gonçalves, ex-presidente 
da ABIGRAF-MG e do SIGEMG, tomou posse na 
Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ele assumiu a 
vaga de vereador deixada por Délio Malheiros, eleito 

deputado estadual.
Em solenidade histórica, entre os convidados estiveram mais 

de cem empresários que, para cumprimentá-lo, formaram uma 
fila enorme, já que nunca, na história das entidades, um mem-
bro chegou ao legislativo municipal. O setor, antes abandonado 
pelo poder público, hoje tem seu representante.

Em seu discurso, Carlúcio, visivelmente emocionado, afir-
mou que só chegou ao poder legislativo da terceira maior cidade 
do país com a ajuda dos companheiros. Reconheceu que gover-
nar, legislar e fiscalizar é uma tarefa muito difícil e garantiu que 
em sua gestão sempre prevalecerá o coletivo, tratado com muita 
honestidade, transparência, sempre visando ao bem-estar social. 
Segundo ele, seu principal objetivo, neste mandado, é realizar 
um sonho: diminuir as desigualdades, preparando e qualifican-
do jovens e adultos, tornando possíveis a empregabilidade e a 
geração de trabalho e renda.

Carlúcio deixou claro o orgulho que sente por ocupar uma 
cadeira na Câmara Municipal pelas mãos do setor gráfico, pois 
tudo o que aprendeu foi na ABIGRAF-MG e no SIGEMG, 
bem como em sua profícua convivência na Fiemg – Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais. “Foram essas as 
minhas escolas, onde fiz meu aprendizado”, afirma ele. “E, 
graças a um trabalho de equipe entre associados, membros da 
diretoria e toda a sociedade, conseguimos a histórica e sonhada 
oportunidade de termos um braço político para promover uma 
interlocução ativa da entidade com os poderes legislativo e exe-
cutivo de Belo Horizonte”, conclui.

Ao fazer seus agradecimentos, o novo vereador se compro-
mete a ser incansável nas lutas que possam contribuir para o 
crescimento do setor. Como empresário há 30 anos, disse que 
sente na pele todas as dificuldades enfrentadas pelos industriais 
gráficos e conhece suas necessidades e ambições; por isso, se 
empenhará para corresponder às expectativas dos companheiros. 
Como vereador, colocou-se à disposição na Câmara Municipal 
de Belo Horizonte, à Avenida dos Andradas, 3.100 – Gabinete 
A 323, cujas portas estão sempre abertas para acolher sugestões 
e promover discussões.

Telefones: 3555-1209 – 3555-1227
E-mail: carlucio@cmbh.mg.gov.br 

Site: www.carlucio.com.br

N
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senai/cecotegS

SENAI/CECOTEG realiza certifi cação por
competência na área gráfi ca e de design

Muitos trabalhadores da indústria gráfica adquiriram 
seus conhecimentos na prática diária, longe dos 
bancos escolares. Mas nem sempre o domínio da 
técnica é suficiente para se exercer uma profissão. 

“A falta de certificação formal impede ou dificulta o acesso 
ao mercado, assim como a ascensão dentro da empresa”, diz 
Márcia Andrade, gerente do SENAI/CECOTEG. E é para 
oferecer uma nova perspectiva a esses profissionais que o 
SENAI/MG está dando início à certificação de conhecimentos, 
experiências e competências profissionais para obtenção do 
diploma de Habilitação Técnica de nível médio, com base na 

Portaria nº 71/06 da Secretaria de Estado de Educação de MG, 
e na Lei Federal nº 9394, de 23/12/96.

A certificação tem por objetivo avaliar e reconhecer compe-
tências profissionais anteriormente desenvolvidas em outros cursos 
e programas de treinamento e desenvolvimento pessoal ou no 
próprio trabalho, tomando como referência o perfil profissional da 
Habilitação Técnica. No processo de certificação, será obrigatória a 
aplicação de provas teóricas e práticas, avaliadas por uma comissão 
técnica. Haverá um pequeno custo para o participante.

Mais informações pelo telefone 3482-5647, ou pelo e-mail 
margaridac@fiemg.com.br.

Programação de Cursos – 1º semestre de 2007

Informações sobre os cursos de softwares – Corel Draw, In Design, Photoshop Básico e Photoshop Avançado –
entrar em contato com Cida ou Cleo nos telefones 3482-5641 / 3482-5635 ou no email cecoteg@fiemg.com.br

CURSOS

 

Básico Guilhotina Linear

Corte e Vinco
Corte e Vinco para Papelão Ondulado
Encadernação Capa Dura 
 

Gestão de Custos e Orçamentos para Vendedores
Gestão de Custos para a Indústria Gráfica
 

Impressão em Papel Ondulado
Impressão Off-Set Mod. I
Impressão Off-Set Mod. II
Padronização em Fechamento de Arquivo

Preparação de Tintas Especiais 

Serigrafia

Tecnologia Gráfica para Vendedores 

HORÁRIOS

19h às 22h

18h às 22h
19h às 22h
18h às 22h

19h às 22h
19h às 22h

18h às 22h
18h às 22h
18h às 22h
19h às 22h

18h às 22h

19h às 22h

19h às 22h

PERÍODO

07 e 08/05
28 e 29/06
28 e 29/05
11/04 à 13/04
09/05 à 11/05
16/07 à 20/07
07/05 à 10/05 
25/04 à 27/04
16/04 à 27/04
21/05 à 01/06
16/04 à 20/04
14/05 à 18/05
16/04 à 18/04
27/06 à 29/06
25/06 à 29/06
25/06 a 12/07
16/04 à 08/05
21/05 à 25/05
26/04
25/05
25/06
09/04 a 25/04
07/05 a 23/05
25/06 a 11/07
25/06 à 11/07

CH

06

06
09

20
12
12
40

15 
15
09

20
56
60
15

4

39

30

VALOR

80,00

80,00
100,00

150,00
110,00
100,00
150,00

150,00
150,00 
100,00

150,00
250,00 
300,00
150,00

70,00

200,00

150,00

Análise de Papel 19h às 22h

Como Garantir Qualidade Técnica no Processo de Impressão 19h às 22h

Flexografia em Papel e Plástico 18h às 22h

Gravação de Chapas 19h às 22h
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2006: um ano de realizações
na ABIGRAF-MG 

m 2006, a ABIGRAF-MG marcou presença em 
todas as regiões de Minas Gerais, proporcionando 
uma melhor integração entre todos os associados 
na busca da democratização do conhecimento e 

capacitação tecnológica e em gestão.
Várias ações foram promovidas ao longo do ano, entre 

elas a Capacitação em Gestão, desenvolvida através de 
palestras cujo objetivo foi conscientizar os empresários 
sobre a necessidade de aplicar uma nova metodologia para 
o cálculo do orçamento. Foi demonstrado, tanto na teoria 
quanto na prática, que o orçamento do serviço gráfico 
necessariamente tem que se basear no custo-hora máqui-
na e no custo-hora funcionário. Na teoria, foi exposto o 
método alemão de apuração de custos conhecido por RKW 
– que mais se adaptou à indústria gráfica e que vem sendo 
aplicado em todos os softwares de gestão disponíveis no 
mercado. A importância dessa ação está nos resultados 

obtidos: a busca do lucro real e, a partir daí, a possibilidade 
de praticar preços dentro de uma lógica matemática. Para 
auxiliar nesses cálculos e gerar mais segurança na elabora-
ção de orçamentos, a ABRIGRAF-MG  difundiu ao longo 
do ano a ferramenta Prograf. 

Além da região metropolitana de Belo Horizonte, onde 
foram atendidas 30 gráficas, a ação contou com a partici-
pação de 104 empresas das cidades de Ubá, Astolfo Dutra, 
Cataguazes, Leopoldina, Miraí, Muriaé, Tocantins, Viçosa, 
Governador Valadares, Teófilo Otoni, Almenara, Araçuaí, Carlos 
Chagas, Itaobim, Turmalina, Capelinha, Diamantina, Guanhães, 
Itamarandiba, Minas Novas, Santa Maria do Suaçuí, Ipatinga, 
Coronel Fabriciano, Timóteo, Poços de Caldas, Guaxupé, São 
Sebastião do Paraíso, Passos, São João Nepomuceno, Divinópolis, 
Carmo da Mata, Itaúna, Nova Serrana, Oliveira, Pará de Minas, 
Perdigão, Santo Antônio do Monte e Itapecerica. A mesma ação 
aconteceu em Uberaba, Uberlândia, Pouso Alegre, Varginha, 

E

5ª Semana de Artes Gráficas, 
7º Seminário de Tecnologia e 
2º Fórum Empresarial

Curso de Manutenção e Mecânica 
para máquinas Multilith
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Montes Claros e Juiz de Fora, em parceria com os Sindicatos das 
Indústrias Gráficas locais.

Em parceria com os fornecedores KSR, Druck Chemie, 
Tintas Premiata, SPP-Nemo, Moisés & Freire Advogados e 
SENAI/CECOTEG, foi realizado um ciclo de palestras téc-
nicas na sede da ABIGRAF-MG, proporcionando um inter-
câmbio de informações sobre diversos temas de interesse do 
empresário gráfico, como o uso correto de solução de fonte e 
solventes para off-set plana e rotativa, tintas para off-set, e pré-
impressão, presente e futuro, desperdícios e marketing, além 
de questões jurídicas como tributação e relações trabalhistas. 

A ABIGRAF-MG realizou também, em parceria com o 
escritório de advocacia Moisés & Freire, o seminário “Minha 
gráfica, uma empresa legal”, nas cidades de Montes Claros, 
Juiz de Fora, Barbacena e Uberlândia. A partir desse seminá-
rio, as 70 empresas participantes puderam redirecionar suas 
atitudes com relação aos assuntos trabalhistas e tributários. 
Em Barbacena, foi ministrado o seminário “Minha gráfica, 
uma empresa do setor da comunicação”, uma oportunidade 
dada aos empresários da região para buscar um novo foco para 
suas gráficas, considerando sua empresa dentro da cadeia da 
indústria da comunicação.

Na região metropolitana de Belo Horizonte, aconteceram 

seis cursos de manutenção e mecânica para máquinas Multilith, 
realizados também nas cidades de Montes Claros, Barbacena e 
Sete Lagoas. No total, 108 gráficas foram contempladas.

Um grande sucesso em 2006 foi o 2º Prêmio Mineiro de 
Excelência Gráfica, que premiou os trabalhos da indústria 
gráfica em 40 categorias, distribuídas em 9 segmentos, e 
reafirmou mais uma vez o potencial do setor. A 5ª Semana de 
Artes Gráficas, o 7º Seminário de Tecnologia e o 2º Fórum 
Empresarial contaram com grande participação de caravanas 
do interior. Mais de 600 pessoas prestigiaram os eventos, o 
que só confirma o interesse crescente do setor na busca de 
atualização profissional. 

A ABIGRAF-MG disponibilizou ainda, para seus associa-
dos, consultoria jurídica, prestada pelo escritório de advocacia 
Moisés & Freire, e consultoria de gestão. 

Para encerrar o ano, houve o primeiro churrasco de 
confraternização dos empresários gráficos. Na ocasião, os 
participantes arrecadaram mais de 500 kg de alimentos, que 
foram doados à Associação Unificada de Recuperação e Apoio 
(Aura), exercendo assim a responsabilidade social. 

A EXPOPRINT – 2006, exposição que apresentou as ten-
dências tecnológicas, teve como público, 700 empresários de 
Minas Gerais, recebendo várias caravanas do interior do Estado.

1º Churrasco de Confraternização dos empresários gráficos Instituição beneficiada pelas doações do churrasco

2º Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica O Plantão ABIGRAF realizou palestras sobre os benefícios do Prograf
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Desafios da
mídia impressa

G

ilustração

O futuro da mídia impressa já foi discutido 

por diversas vezes. O surgimento do rádio, 

da televisão e, mais recentemente, da 

internet, fez com que muitos afirmassem 

que a “era impressa” chegaria ao fim. Contrariando 

essas previsões, a mídia impressa continuou firme 

e forte, até os dias de hoje. A questão não é se esse 

tipo de mídia terá ou não seu fim decretado, mas 

que tipo de mudanças serão necessárias para que o 

setor possa continuar a seguir seu caminho, apesar 

das novas tecnologias.
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Tudo começou com Gutenberg que, no século XV, 

inventou a tipografia, pequenas peças de madeira ou metal 

com relevos de letras e símbolos – a prensa móvel, o que 

deu origem ao termo “imprensa”. Assim, livros poderiam ser 

reproduzidos mais rapidamente, a preço mais acessível. A 

ciência e a cultura não teriam alcançado o desenvolvimento 

que têm hoje se não fosse a contribuição de Gutenberg. 

A Bíblia, que naquele tempo era o livro mais caro, já que 

sua transcrição manual ocupava o trabalho de muita gente, 

foi o primeiro grande produto impresso. A necessidade de 

mais velocidade de impressão e a engenhosidade humana 

foram se encarregando de aperfeiçoar a maquinaria gráfica. 

Prensas eram desenhadas e construídas de maneira que as 

páginas começavam a ser reproduzidas automaticamente, 

o que aumentava a velocidade e a qualidade da impressão. 

Mas, apesar de os impressores já começarem a se espalhar 

por toda a Europa, a impressão de um livro ainda era um 

trabalho caro.

A partir do século XVIII, a tipografia passou a ser usada 

também para imprimir jornais. Foi nessa época que a evolução 

da impressão deu um salto significativo. Os tipógrafos procu-

raram desenvolver a melhor reprodução de seus trabalhos e, 

para isso, foi necessário aprimorar os sistemas de impressão e a 

produção de papéis e tintas mais adequados.

No Brasil, a imprensa nasceu oficialmente no Rio de 

Janeiro, em setembro de 1808, com a criação da Gazeta do Rio 

de Janeiro, órgão oficial do governo português. 

A revolução industrial tomava conta da Europa em 1850, e 

os avanços da época também foram sentidos na área gráfica. As 

prensas e máquinas gráficas passaram a utilizar, além da força de 

homens, moinhos e animais, a força do vapor, o que mecanizou 

e automatizou ainda mais o processo. 

A máquina de escrever pode ser apontada como precursora 

do sistema digital. No início da década de 70, surgiu uma 

máquina revolucionária, chamada Composer, introduzida no 

Brasil pela IBM. Composta de um teclado parecido com o de 

uma máquina de escrever e um monitor de vídeo, o seu opera-

dor datilografava a linha do texto para uma determinada pági-

na, descriminando sua família e corpo. Essa máquina imprimia 

a linha (ou palavra) em uma folha de papel vegetal ou poliéster 

(um tipo de papel, geralmente, de origem holandesa). Após isto, 

a página completa iria sensibilizar uma chapa de impressão,  a 

qual seria levada a uma máquina de impressão que realizaria a 

impressão do material.

Atualmente, os computadores são usados para o processo 

de publicação de textos. Através de um editor de textos ou 

de um programa de paginação, uma página pode ser criada e 

recriada rapidamente. Erros podem ser corrigidos facilmente, 

antecipando os erros na impressão. Dependendo do programa 

a ser utilizado, os impressos podem possuir inúmeras tipografias 

e corpos de letras de diversos tamanhos e estilos.

As inovações tipográficas de experimentação até o ano de 

1980 são ligadas a usos não tradicionais, mas, com o apare-

cimento das vanguardas, surgiram manifestos da tipografia 

moderna. Na década de 80, era inevitável uma aproximação 

entre tecnologia e arte. Nos anos seguintes, os fotolitos com 

camadas sobrepostas facilitaram o trabalho, com a ajuda dos 

computadores. As pequenas publicações na década de 70 

ainda eram impressas pelo mimeógrafo. Os tipógrafos queriam 

encontrar soluções que seriam mais coerentes com as caracterís-

ticas específicas dos meios digitais – soluções que estariam além 

das novas fontes de tecnologia.

A era da informática abriu novas perspectivas culturais e 

gerou uma série de questionamentos: como o jornalismo e o 

livro impressos irão enfrentar os desafios da instantaneidade e 

interatividade da internet? Em que medida o jornalismo eletrô-

nico vai reduzir o espaço da mídia impressa? 

O que se pode afirmar é que o livro e a mídia impressa são e 

vão continuar sendo importantes, mesmo tendo que se renovar 

e se adaptar para enfrentar os desafios. O momento é de afirma-

ção, de busca, pesquisa e conhecimento das potencialidades que 

se abrem para todos, com as atuais metamorfoses da cultura.

Bruno Guimarães Martins, professor do departamento de 

Comunicação Social da UFMG, diz que o conhecimento em 

nossa sociedade está ancorado no desenvolvimento da escrita e 

que, ao longo da história, é possível perceber que o surgimento 

de novos meios desenvolvidos a partir da eletrônica e da tecno-

logia digital não substituiu os antigos. “A escrita não substituiu 

a oralidade, assim como a televisão não substituiu o rádio. O 

que ocorre são transformações”, afirma. Com a popularização 

da internet não é diferente. Ele acredita que o desconforto da 

leitura de textos extensos na tela parece ser um problema sem 

solução. Sendo assim, textos mais extensos de qualquer natu-

reza (literários, jornalísticos, manuais, científicos etc.) devem 

manter-se no suporte tradicional, enquanto outros, de rápida 

leitura (notícias, diários digitais etc.) ou de consulta (como 

enciclopédias e dicionários), podem migrar para suportes digi-

tais, com a vantagem da instantaneidade da transmissão, além 

das qualidades do hipertexto. 

Apesar de o impresso ainda permanecer por tempo indeter-

minado como o meio principal para a escrita, como compro-

vam estatísticas – entre elas, as que apontam para o aumento 

mundial do consumo per capita de papel –, é fundamental que 

a indústria gráfica esteja preparada não só para sobreviver à nova 

realidade virtual, mas, principalmente, que saiba traçar novos 

caminhos que levem ao crescimento do segmento.

 Referência: A Modernização dos Processos de Impressão
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ntre os dias 10 e 12 de abril, no Expominas, em Belo 
Horizonte, acontece a Embala Minas, uma feira pro-
fissional do setor de embalagens, que se apresenta 
como uma alternativa diferenciada para a abertura 

de novos mercados e a consolidação de relacionamentos 
entre fornecedores e compradores mineiros.

A feira, que é itinerante e já aconteceu em moldes seme-
lhantes no Nordeste e em São Paulo, reunirá fornecedores 
e indústrias das áreas de papel, papelão e plástico, fazendo 
com que Minas Gerais  desponte como importante pólo de 
embalagens e equipamentos em vários setores da economia.

A ABRIGAF-MG e o SIGEMG estarão presentes na Embala 
Minas, através da  realização do Minas Expograf, um salão de 

fornecedores da indústria gráfica, com estandes do SENAI/
CECOTEG, da ABTG e alguns expositores do setor. No evento 
serão realizados debates e palestras, e oficinas que serão realiza-
das no SENAI/CECOTEG. Além disso, serão realizados a 6ª 
Semana de Artes Gráficas e o 3º Fórum Empresarial da Indústria 
Gráfica. A Semana de Artes Gráficas é um projeto voltado para a  
melhoria da capacitação técnica e de gestão da indústria gráfica, 
buscando formar e reciclar o profissional do setor. 

A expectativa é de que todo o evento reúna, no 
Expominas, 120 expositores e entre 8 e 10 mil visitantes 
profissionais de vários segmentos, incluindo indústria e 
comércio. O objetivo é promover a convergência da cadeia 
integrada de embalagens e beneficiar o setor gráfico.

E

ABIGRAF-MG realiza a 6ª Semana de Artes Gráficas e oABIGRAF-MG realiza a 6ª Semana de Artes Gráficas e o
3º Fórum Empresarial da Indústria Gráfica no Expominas
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Dia 10/4/2007:

NOITE (19h/21h)
• Palestra: Tendências e perspectivas para a micro e
   pequena empresa gráfica
• Palestrante: Fábio Arruda (ABTG)
• Local: Expominas
 
Dia 11/4/2007:

MANHÃ (8h30/11h30)
• Oficina I: Preparação e fechamento de arquivos
• Instrutor: José Roberto Dias (SENAI/CECOTEG)
• Local: SENAI/CECOTEG

MANHÃ (08h30/11h30)
• Oficina II: Corte e vinco
• Instrutor: Marcone Vilano (SENAI/CECOTEG)
• Local: SENAI/CECOTEG
 

TARDE (15h/17h)
• Palestra: O design de embalagem como diferencial
   competitivo
• Palestrante: Eurico Fernandes (SENAI/CECOTEG)
• Local: Expominas

NOITE (19h/21h)
• Debate: Dicas e soluções de pré-impressão, impressão
   e acabamento
• Equipe: Corpo técnico do SENAI/CECOTEG
• Mediador: Alexandro Gomes da Cruz (Supervisor técnico
   do SENAI/CECOTEG)
• Local: Expominas
 
Dia 12/4/2007:

MANHÃ (08h30/11h30)
• Oficina I: Gravação e revelação de chapas off-set
• Instrutor: José Roberto Dias (SENAI/CECOTEG)
• Local: SENAI/CECOTEG

MANHÃ (08h30/11h30)
• Oficina II: Padronização do processo de impressão off-set
• Instrutor: Wilton Antônio Costa (SENAI/CECOTEG)
• Local: SENAI/CECOTEG
 

TARDE (15h/17h)
• Palestra: Fundamentos de produção gráfica
• Palestrante: Sidney Cardoso (SENAI/CECOTEG)
• Local: Expominas

Confira a programação da 6ª Semana de Artes Gráficas

ABIGRAF-MG realiza a 6ª Semana de Artes Gráficas e oABIGRAF-MG realiza a 6ª Semana de Artes Gráficas e o
3º Fórum Empresarial da Indústria Gráfica no Expominas

Embala Minas 2007
Duas frases feitas são freqüentemente usadas para iden-

tificar o jeito mineiro de ser: “O mineirinho come quieto” 
e “Minas são muitas”.

Esse estereótipo tem nos perseguido de forma incessan-
te através de muitas pessoas que deveriam usá-lo com mais 
cuidado. Esse rótulo deve ser trocado. O mineiro precisa 
ser mais agressivo e alardear o que pensa e faz. Deve fazer 
isso para mostrar a força da indústria e do povo de Minas 
Gerais, sua capacidade e criatividade.

Por esta razão a feira Embala Minas tem grande impor-
tância para todos os agentes da cadeia produtiva de emba-
lagem, na qual se insere a indústria gráfica. É uma grande  
oportunidade para que as empresas mostrem seus produtos 

e para que compradores de todo o Brasil interajam com os 
diversos fornecedores do setor, mas, principalmente, vejam 
o potencial das indústrias de Minas Gerais.

Convido todos os empresários do setor gráfico a nos 
ajudarem a mudar a caricatura imposta a nós, mineiros, por 
tanto tempo. Está na hora de gritar aos quatro ventos que 
Minas faz, e faz bem-feito.

Venham para a Embala Minas 2007.

Jacks Ubiratan B. Faria
Presidente da ABIGRAF-MG / SIGEMG
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Calendário Ofi cial 2007
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jurídicoJ

 
o desenvolvimento dos serviços de assessoria e consultoria 
jurídica da ABIGRAF-MG, desempenhado por advogados 
membros do escritório Moisés Freire – Advocacia Empresarial, 
fez-se urgente ressaltar aos senhores empresários gráficos 

alguns pontos da nossa Convenção Coletiva, que trazem obrigações 
adicionais e alternativas legais àquelas já dispostas pela legislação vigente, e 
determinados aspectos atuais relativos a algumas dessas obrigações.

A leitura da Convenção Coletiva em sua integralidade, bem como 
o acompanhamento de todo o processo de negociação até sua efetiva 
homologação na DRT, é essencial para todos os empresários, seus con-
tadores e advogados se situarem e não deixarem de cumprir nenhuma 
das obrigações que, mais à frente, possam ser exigidas por via admi-
nistrativa – Auditores Fiscais da Delegacia Regional do Trabalho ou 
Ministério Público do Trabalho – ou mesmo judicial – através das 
ações de cumprimento.

Mas alguns itens merecem maior destaque, como a questão rela-
tiva ao biênio, à compensação dos sábados e ao Seguro de Vida em 
Grupo, cuja legislação sofreu alterações em 2006.

Biênio 
A cláusula 13 da CCT prevê a manutenção do adicional por 

tempo de serviço, denominado biênio, conferido aos empregados, 
no valor correspondente a 2% (dois por cento) do respectivo salário 
nominal efetivamente recebido.

No parágrafo primeiro, temos que o empregado fará jus ao recebi-
mento do biênio a cada dois anos de serviços, completos e ininterrup-
tos, prestados ao empregador, e no parágrafo seguinte fica estipulado 
o teto máximo para a base de cálculo do biênio (vide convenção), ou 
seja, mesmo que o empregado receba o salário maior que o valor ali 
estipulado, o biênio deve ser calculado com base naquele teto.

O importante a ser ressaltado é que o empregado, a cada dois anos 
de trabalho contínuo e ininterrupto ao mesmo empregador, adquire 
o direito de mais 2%, que se torna acumulativo, a cada dois anos, 
respeitado sempre o teto determinado na respectiva convenção. Assim, 
nos primeiros dois anos, teremos 2% de biênio; após quatro anos, 4%; 
após seis anos, 6%, e assim sucessivamente. Isso porque, com dois 
anos, o trabalhador tem direito a um biênio; a partir de quatro anos, 
ele terá direito a dois biênios, e assim por diante.

Compensação dos Sábados
A cláusula 16 da CCT prevê uma modalidade de compensação 

que vem a tempos atendendo a uma necessidade dos empresá-
rios gráficos e seus trabalhadores, que preferem trabalhar alguns 
minutos a mais de segunda a sexta para compensar o trabalho aos 
sábados.

Assim, conforme disposto no parágrafo único dessa cláusula, com 
a adoção desse sistema, a tendência é a extinção completa de trabalho 
aos sábados, excetuando o trabalho em caráter extraordinário.

Seguro de Vida em Grupo
Desde a CCT homologada no ano de 2005, a cláusula 21ª 

instituiu a obrigatoriedade de os empregadores fornecerem aos seus 
funcionários o seguro de vida em grupo. 

Naquela ocasião, a modalidade de cobertura prevista era deno-
minada de IPD – Invalidez Permanente por Doença –, que, por ser 
muito genérica, gerava muitos problemas com as seguradoras quando 
do requerimento do benefício em face de um afastamento, por exem-
plo, por invalidez parcial.

É que o INSS concede benefícios a empregados contribuintes que 
se afastam por invalidez parcial, enquanto a legislação securitária não 
prevê essa modalidade de cobertura.

Assim, em 19 de setembro de 2005, a Susepe, através da circular 
n.º 302, que entrou em vigor a partir de janeiro de 2006, suspendeu o 
IPD e criou duas novas modalidades de cobertura, que são:
• Invalidez Laboral, para o funcionário que adquiriu uma doença que 
o impede de desenvolver a atividade correspondente à função para a 
qual foi contratado; 
• Invalidez Funcional, que cobre a indenização por qualquer doença 
que impeça o funcionário de exercer qualquer função. 

Outra mudança trazida pela circular n.º 302, em seu artigo 14º, 
é que as seguradoras podem criar planos opcionais, como o do Pasi, 
que adotou a modalidade denominada Paed – Pagamento Antecipado 
Especial –, que prevê a cobertura apenas para empregados que tenham 
adquirido doença profissional ou sofrido acidente no trabalho.

Em síntese, cabe ao empresário gráfico, além de atentar para os 
procedimentos concernentes à contratação de funcionários, como 
os já previstos pela Legislação Trabalhista vigente, cumprir com as 
demais determinações da CCT, de ater-se às obrigações previdenciá-
rias, como a que prevê a implantação dos Programas de Prevenção aos 
Riscos Ambientais (PPRA) e dos Programas de Controle Médico e de 
Saúde Ocupacional (PCMSO), assim como do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário – o PPP. É preciso ainda ser criterioso na contratação 
de empresas que prestam os serviços de Medicina e Segurança do 
Trabalho e os de contabilidade, conforme já alertado em nossa última 
edição.

   Thereza Rachel Maia (Advogada do escritório Moisés Freire – Advocacia 
Empresarial, especialista em Direito do Trabalho Individual e Coletivo, 

Consultora Jurídica da Abigraf MG)

Aspectos da Convenção Coletiva
de Trabalho no setor gráfico

N
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Custos básicos de uma gráfica

  
ma empresa gráfica tem três modalidades de custos:

Custos fixos: são despesas mensais que indepen-
dem do que é produzido no mês, como, por exemplo, 
aluguel de imóveis e de bens móveis (se houver),  

telefonia, salários e encargos, honorários do contador, pró-labo-
re, combustível, lanches, seguros, proporcionalidade das taxas e 
impostos anuais, contratos etc.

Custos semifixos: são as despesas que variam de acordo com o 
volume produzido durante o mês, como energia elétrica, materiais 
auxiliares para a produção, panos de limpeza, graxa, óleo lubrifi-
cante, químicos, blanquetas, réguas, algodão, camisas de molha, 
toner, papel vegetal etc. Dificilmente essas despesas podem ser 

inseridas proporcionalmente nos orçamentos, mas devem ser 
cobradas, pois fazem parte da composição dos custos dos servi-
ços. Nesse caso, é necessário estipular um valor fixo, com base na 
média dos gastos realizados nos últimos 12 meses.

Custos variáveis: são os insumos cuja variedade e quantidade 
é diferente para cada tipo de serviço encomendado, como papel, 
tinta, fotolitos, chapas, serviços de terceiros, impostos, comissões, 
embalagens, arames, cola etc. Esses custos devem ser calculados 
com base nos modelos a serem orçados para os clientes. 

É importante lembrar que os custos fixos e semifixos farão parte 
da composição do Mapa de Custos da gráfica. Já os custos variáveis 
serão considerados somente na elaboração dos orçamentos.

U

A organização básica de uma gráfica
Independente do porte da empresa, é interessante dividí-la em 

dois setores para se obter um melhor gerenciamento. São eles:
Administrativo: pessoas envolvidas na gestão da gráfica, 

como sócio-gerente, secretária, funcionários dos serviços exter-
nos e de limpeza, vendedores, encarregados (mesmo sendo da 
produção).

Produtivo: pessoas envolvidas na produção dos serviços 
a serem confeccionados pela gráfica, como arte-finalistas, 
impressores, ajudantes de impressão, brochuristas, gravadores 
de chapas, cortadores.

O setor administrativo tem como atribuições e funções a 
administração da empresa, não revertendo seus trabalhos em 

receitas. Assim, ele gera apenas custos diretos. Já as atividades do 
setor produtivo geram receitas para a empresa e, portanto, têm 
condições de pagar o seu custo.

A dúvida que surge gira em torno de como a empresa vai pagar 
o custo do setor administrativo, especialmente se for muito alto. 
Se somente o setor produtivo gera receitas, nele está a resposta.

O empresário e empreendedor sabe que, para ser competiti-
vo, é preciso trabalhar com um custo reduzido, principalmente 
no setor administrativo, e vender bem os serviços. Assim, serão 
criados os centros de custos da gráfica – sem generalizar, já que 
cada empresa tem uma estrutura própria e diferenciada, segundo 
a necessidade do empresário e os equipamentos disponíveis.

Planejamento de metas
Ao optar por ser empresário, é importante analisar as van-

tagens e as desvantagens dessa iniciativa. Estar à frente de um 
negócio que envolve dinheiro e risco exigirá muito trabalho. 
São obrigações para com a legislação, os clientes, a família, os 
empregados, bancos, fornecedores, custos etc. Toda essa carga 

de atribuições e responsabilidades deve ser administrada com 
seriedade, podendo ser minimizada através de um planejamento 
para a empresa. Uma vez conhecidos todos os custos, é possível 
colocar uma meta de vendas e planejar o futuro a curto, médio 
e longo prazos.

Vender resulta em crescer
Como empreendedor, é natural pensar em crescer ou bus-

car certa estabilidade. Para isso, é preciso vender. Mas o que 
vender numa gráfica, se o maior investimento está nos equi-
pamentos de produção? Quem respondeu impressos, errou. O 

correto numa gráfica é vender as horas produtivas – portanto, 
é importante saber quanto elas custam. A elaboração do Mapa 
de Custos da gráfica proporciona uma compreensão melhor 
de tudo isso.

Na próxima edição de O Cícero, será exemplificada a estrutura de uma empresa gráfica fictícia. Dessa forma,
será possível fazer os ajustes necessários quando estiver aplicando na gráfica tudo o que foi explicado aqui.

gestãoG

Márcio Varela
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nicialmente, vamos abordar uma questão significativa no 
mundo dos negócios, independentemente do ramo de 
atividade: a avaliação de resultados.

Antes de tratar da questão empresarial, pensemos um 
pouco na avaliação como o processo de medir a eficiência ou a 
capacidade das pessoas em atingir metas preestabelecidas. 

Durante a infância, um dos instrumentos de que a famí-
lia dispõe para acompanhar o desenvolvimento escolar é o 
BOLETIM, não é verdade? É por meio dele que os pais acom-
panham o desempenho de filho na escola. Por incrível que pare-
ça, o desenvolvimento de uma pessoa é perceptível aos olhos; o 
boletim é, apenas, o meio que atesta a evolução. Os resultados 
são avaliados a partir da análise dos números. Poderíamos 
concluir, assim, que o BOLETIM é o meio que os pais têm de 
AVALIAR o desempenho dos filhos. 

Estamos propondo um paralelo com o cotidiano de uma 
empresa. Como organismo vivo, ela também necessita de ins-
trumentos que permitam AVALIAR o seu desempenho, assim 
como os pais utilizam o boletim escolar. 

Percebam o destaque para a palavra AVALIAR!
A proposta é abordar, nas próximas cinco edições, os meios de  

que um empreendedor-empresário necessita para acompanhar e, 

assim, AVALIAR o seu negócio. Afinal, nos dias atuais, ninguém 
pode deixar de acompanhar os resultados. Isto é premissa básica!!!!

O processo de avaliação está sustentado em quatro PILARES, 
a saber:
• Gestão dos Estoques e Compras;
• Gestão dos Custos; 
• Gestão das Finanças;
• Gestão da Contabilidade.

A partir da próxima edição, começaremos a discutir as  
questões que envolvem as compras e, por conseguinte, os esto-
ques de matérias-primas e de todo tipo de insumo usado para 
atender a demanda do cliente. Abordaremos pontos cruciais do 
dia-a-dia das gráficas –  as compras desnecessárias, os estoques 
exagerados, principalmente quando não se dispõe de capital 
de giro, o peso da matéria-prima no orçamento do cliente e o 
impacto dela na lucratividade. 

Então, até lá!!!!
Adm. Flávio Brito

Consultor do SEBRAE e do Sistema Fiemg 
flavioluciobrito@globo.com

Como avaliar os resultados
de uma gráfica?

I

artigoA
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A CREDIGRAF oferece para venda 
diversas mercadorias, 
conforme relacionadas abaixo:

Máquina de bordar, 
computadorizada
Bold Max

Balancim de Corte Elétrico, Jounville PB3 
+ 80 facas de corte de aço

Máquina 
Rádio Freqüência 
Pneumática Goel, 
com compressor

Máquina de queimar 
Couro Pneumática 
LMP/2

Guilhotina Centro-Sul,
acompanha gabinete

Máquina de Hotstamp 
Automática – WSK

Impressora Manual Victoria 
– Formato Quatro

VENDIDA

Os interessados deverão apresentar proposta endereçada à CREDIGRAF
(Rua Maranhão, 1642 - 4º andar. At. da Comissão de Desmobilização).
Para maiores informações, ligue: (31) 3287-4999

cí
ce

ro
 -

 ja
ne

ir
o/

m
ar

ço
 2

00
7 1�

VENDIDA

VENDIDA

Celso Silva (ao centro) entregou o prêmio a Oscar 
Lima e seu filho, Oscar Neto, que representaram 
Sônia, a sortuda da campanha

Conheça o vencedor da
campanha de capitalização!
A campanha de capitalização realizada na CREDIGRAF, em dezem-
bro de 2006, premiou Sônia Terezinha Diniz Lima, esposa do grá-
fi co Oscar Lima, da Gráfi ca Editora Diniz Lima.

A sortuda recebeu um cheque de R$1.000,00 (mil reais). 
Oscar Lima e seu fi lho representaram a esposa, recebendo o prêmio 
que foi entregue pelo diretor fi nanceiro da Credigraf, Celso Silva.

CREDIGRAF
o seu banco cooperativo
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s sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) são 
derivados da evolução dos antigos sistemas MRP 
(Material Resource Planning). O ERP foi criado 
em conseqüência do problema da fragmentação 

das informações e da inconsistência resultante da habitual 
redundância dos dados de uma organização, o que gerou a 
necessidade de agregar, em um único ambiente, as funcionali-
dades ligadas aos diversos processos existentes.

Com o objetivo de reorganizar sua base de informações 
e ampliar sua capacidade administrativa, a ABIGRAF-
MG adotou o ERP Litium, que mantém uma inovadora 
arquitetura que congrega módulos WEB (acessados através 
da internet) associados à tradicional arquitetura desktop 
cliente-servidor. Essa novidade permitirá aos diretores da 
ABIGRAF-MG acessar a solução,  ainda que não estejam 
presentes em suas instalações físicas, mantendo assim a capa-
cidade gestora da entidade.

Para isso, a solução possui dupla camada de segurança. 
Além da senha normal de acesso, os diretores responsáveis por 
autorizações relativas à tesouraria possuem outra, necessária 
para as aprovações previstas em suas atribuições. Assim, cada 
aprovação requer o uso da segunda senha; somente após o 
evento é registrado na base de dados. Existe ainda uma outra 
característica que impede o acesso via internet para execução 
de atividades que só podem ser exercidas dentro das instala-
ções da ABIGRAF-MG. Em outras palavras: a segurança do 
sistema atua de acordo com o usuário e o tipo de atividade, 
facilitando quando possível e impedindo quando necessário.

Além dos módulos tradicionais de Gestão, o ERP Litium 
contém um módulo destinado aos gestores da entidade, per-
mitindo a mineração das informações presentes na base de 
dados, com acesso através de senha exclusiva.

Nas soluções ERP tradicionais, é possível obter relatórios 
a partir das informações básicas existentes em seus  módulos. 
Porém, na grande maioria dos casos, os dados passíveis de 
serem extraídos ou impressos são escolhidos a partir de uma 
lista sempre inferior à totalidade das informações existentes 

na base de dados. O ERP Litium, ao contrário, permite 
que todas as variáveis contidas na base de dados possam ser 
acessadas, filtradas e exportadas, sem as limitações habitu-
ais, através do seu módulo de Gestão do Conhecimento. A 
possibilidade de filtragem, somada à gama de exportação 
que é permitida pela solução, possibilitará à diretoria da 
ABIGRAF-MG efetivar modelos de planejamento e simu-
lação de ambiente, independentemente da conformação dos 
módulos presentes no ERP Litium.

A implantação do novo sistema na ABIGRAF-MG teve 
início no último trimestre de 2006 e, para entrar em fun-
cionamento, falta apenas finalizar a reorganização dos atuais 
cadastros, eliminando inconsistências cadastrais geradas no 
passado, de forma a obter perfeito funcionamento na nova 
etapa e alcançar os resultados operacionais esperados com 
a solução adotada. A equipe que irá utilizá-lo já passou por 
treinamentos.

Novo sistema ERP garante mais segurança
dos dados e informações na ABIGRAF-MG

gestãoG

O

www.abigrafmg.com.br

O sistema de filtros permite que todos os dados possam ser utilizados
nas restrições de pesquisa de dados.

Após a filtragem é possível a exportação utilizando-se até quatro
formatos diferentes.
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• Obter descontos na aquisição de SIDF

• Participar dos plantões semanais para discutir, analisar e buscar
soluções para os problemas específicos do setor gráfico

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

• Disponibilizar um link do site ou e-mail de sua empresa gráfica em nosso site na Internet

• 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

• Dispor na “Sala do Associado” de acesso gratuito à internet

• Aplicar os logotipos do SIGEMG e ABIGRAF-MG em material promocional de sua empresa,
obedecendo o padrão visual e mencionando sua condição de “associado”

• Associar-se como cooperado à CREDIGRAF – Cooperativa de Crédito dos Gráficos

• Anúncios de máquinas e equipamentos via nosso site

• Participar de todos os programas, eventos e atividades do SENAI e SESI/MG

• Obter descontos nas compras e serviços efetuados em empresas, clínicas e hospitais conveniados

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

• Consultar gratuitamente o Núcleo de Oportunidades de Empregos

Vantagens não faltam para ser associado à ABIGRAF-MG. 
Estamos esperando você!

(31) 3283 1616
www.abigrafmg.com.br
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Advocacia preventiva é tema
de seminário

I

plantão ABIGRAFP

 
ndependentemente do tamanho de uma empresa, o termo 
prevenção e seus derivados deveriam estar sempre presentes. 
Manutenção preventiva, plano preventivo de saúde, fluxo 
preventivo de caixa, CIPA (comissão interna de prevenção 

de acidentes), advocacia preventiva. Esta última foi tema da 
segunda parte do seminário “Minha gráfica uma empresa legal” 
realizado em novembro, na ABIGRAF-MG, pelos advogados Dr. 
Rodrigo Abou Id Dabés e Dr. Paulo Henrique G. Mares Guia, 
do Escritório de Advocacia Moisés Freire, que presta serviços de 
assessoria jurídica aos associados da ABIGRAF-MG.

Segundo o Dr. Rodrigo Abou Id Dabés, a advocacia pre-
ventiva é uma necessidade para todas as empresas, já que as 
atividades empreendedoras são exercidas num país de muitas 
leis, portarias, instruções normativas, decretos, jurisprudências, 
primeira, segunda, terceira instâncias, Tribunais Regionais, 
Tribunais Supremos etc. Ele esclarece que, nesse cenário, o 
advogado tem o papel de ouvir o seu cliente e agir de forma 
semelhante a um psicólogo, diante de vários questionamentos.

Com a advocacia preventiva, as empresas ganham acompa-
nhamento personalizado; análise qualitativa e soluções estraté-
gicas; agilidade e competitividade; redução de custos e, princi-
palmente, um advogado que conhece bem a empresa.

Dentro do planejamento estratégico das empresas cabe 
também o planejamento tributário, em que o contribuinte age 
de acordo com o que está estabelecido na lei. Para tanto, um 
empresário empreendedor procura o planejamento tributário 

para a adoção, pelo contribuinte, de providências lícitas volta-
das à organização ou à reorganização fiscal e extrafiscal de sua 
vida pessoal, ou de sua empresa. É um estudo que objetiva a 
não ocorrência do fato gerador do tributo ou que visa à redução 
da carga tributária da empresa. Id Dabés ressalta que a adoção 
de um planejamento tributário requer o respaldo da lei e do 
Direito Tributário, com (re)organização societária, apoio de téc-
nicas contábeis e de acordo com as especificidades do cliente.

A segunda parte dos trabalhos foi dirigida pelo advogado 
Dr. Paulo Henrique G. Mares Guia, que se concentrou nos 
temas atualmente mais polêmicos e aflitivos para o setor gráfico, 
como ISS x ICMS, ICMS x diferencial de alíquota, alíquotas 
do Simples, papel imune e entrega da DIF, e base de cálculo 
do PIS/Cofins. Em uma linguagem objetiva, ele mostrou que 
rumos jurídicos poderiam tomar as empresas frente a essas ques-
tões tributárias que afligem os gráficos. Mares Guia esclareceu 
ainda que o jurídico desenvolve teses, porém a decisão a ser 
escolhida fica por conta do empresário, porque não compete 
à assessoria jurídica decidir em nome do cliente, e sim abrir-
lhe opções seguras para que ele possa ter a escolha que julgar 
melhor para a solução de seu problema. Devido à complexidade 
das questões tributárias, ele chamou a atenção dos presentes no 
sentido de sempre buscar orientações com profissionais da área 
antes de tomar qualquer decisão. Para isso, a ABIGRAF-MG 
mantém diariamente uma assessoria jurídica à disposição de 
seus associados.

• 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

• Disponibilizar um link do site ou e-mail de sua empresa gráfica em nosso site na Internet

• 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

• Dispor na “Sala do Associado” de acesso gratuito à internet

• Aplicar os logotipos do SIGEMG e ABIGRAF-MG em material promocional de sua empresa,
obedecendo o padrão visual e mencionando sua condição de “associado”

• Associar-se como cooperado à CREDIGRAF – Cooperativa de Crédito dos Gráficos

• Anúncios de máquinas e equipamentos via nosso site

• Participar de todos os programas, eventos e atividades do SENAI e SESI/MG

• Obter descontos nas compras e serviços efetuados em empresas, clínicas e hospitais conveniados

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

• Consultar gratuitamente o Núcleo de Oportunidades de Empregos

Vantagens não faltam para ser associado à ABIGRAF-MG. 
Estamos esperando você!

(31) 3283 1616
www.abigrafmg.com.br

O diretor financeiro Rodrigo Velloso abriu o evento e o advogado Dr. Paulo Henrique G. Mares Guia, do Escritório de Advocacia Moisés Freire palestrou no seminário
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Seminário Técnico
Tintas para Off-Set

U  
ma empresa gráfica que se preza tem como obje-
tivo a excelência naquilo que faz: imprimir. E a 
criação da excelência na impressão faz surgir uma 
dúvida: foi o papel ou a tinta que, originariamente, 

proporcionou tal resultado? Não há como eleger apenas um, já 
que os dois estão diretamente relacionados ao resultado, sem 
deixar de lado a criação.

Foi este o foco da palestra ministrada pelo prof. Ronaldo 
Neris, consultor da Tintas Premiata, realizado no auditório da 
ABIGRAF-MG, em novembro de 2006, em uma promoção 
da empresa Tintas Premiata, que procurou não apenas des-
vendar os processos de fabricação das tintas, mas também as 
diversas variantes em suas aplicações.

A palestra abordou, no início, as pinturas rupestres encontra-
das nas cavernas, através das quais se pode dizer que o homem 
determinava que a qualidade das tintas deveria ser de primeira, 
caso contrário não saberíamos muito de nossos antepassados. 
Naquela época, já eram utilizadas técnicas importantes e com-
patíveis com os elementos encontrados, como terra, água e, em 
alguns casos, óleo. Muito se evoluiu desde então. Bem antes de 

Gutenberg industrializar os tipos móveis, a China já produzia 
tinta de impressão com uma mistura de negro de fumo, cola, 
linhaça ou água. Hoje, é possível encontrar a tinta específica 
para cada trabalho gráfico, com maior velocidade de secagem, 
melhor brilho, resistência, solidez etc. Néris demonstrou profun-
do conhecimento sobre o assunto, levando os presentes a refletir 
sobre a qualidade das tintas hoje fabricadas, o que era inimaginá-
vel há algumas décadas, mesmo no mundo moderno.

Com tanta tecnologia, torna-se um paradoxo pensar em 
preços, quando o setor gráfico pode oferecer tanta qualidade 
em peças gráficas, que têm por finalidade comunicar aos 
consumidores os seus produtos e serviços. Mas, diante de um 
mercado extremamente concorrente, é necessária uma reflexão 
sobre a qualidade dos impressos. 

O assunto tintas obriga a repensar a capacitação dos cola-
boradores à frente dos equipamentos, não só de impressão, 
mas de todo o processo gráfico, desde a concepção do impres-
so até a entrega ao cliente.

A aula do prof. Neris está disponibilizada pela Tintas 
Premiata no site da ABIGRAF-MG.

plantão ABIGRAFP
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reflexãoR

Milho de pipoca

A  
transformação do milho duro em pipoca macia é sím-
bolo da grande transformação por que devem passar os 
homens para que eles venham a ser o que devem ser. 
O milho de pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser 

aquilo que acontece depois do estouro. O milho de pipoca somos 
nós: duros, quebra-dentes, impróprios para comer. 

Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho 
de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca, 
para sempre.

Assim acontece com a gente. As grandes transformações acon-
tecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica 
do mesmo jeito, a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e uma 
dureza assombrosas. Só elas não percebem. Acham que o seu jeito 
de ser é o melhor jeito de ser. Mas, de repente, vem o fogo. O fogo 
é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. 
Dor. Pode ser o fogo de fora: perder um amor, perder um filho, 
ficar doente, perder o emprego, ficar pobre. Pode ser o fogo de 
dentro: pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas 
causas ignoramos.

Há sempre o recurso do remédio. Apagar o fogo. Sem fogo, 
o sofrimento diminui. E com isso a possibilidade da grande 
transformação.

Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá den-
tro ficando cada vez mais quente, pensa que a sua hora chegou: vai 
morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não 
pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transfor-
mação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de 
que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande 
transformação acontece: BUM! E ela aparece como uma outra coisa 
completamente diferente, que ela mesma nunca havia sonhado.

Piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. São 
aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a 
mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa 
do que o jeito de elas serem. A sua presunção e o medo são a dura 
casca que não estoura. O destino delas é triste. Ficarão duras a 
vida inteira. Não vão se transformar na flor branca e macia. Não 
vão dar alegria para ninguém. Terminado o estouro alegre da 
pipoca, no fundo da panela ficam os piruás que não servem para 
nada. Seu destino é o lixo. 

E você, o que é? Uma pipoca estourada ou um piruá?

Rubem Alves
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PAPEL • INFORMÁTICA • ESCRITÓRIO
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Tudo para completar
seu dia-a-dia com
muita economia.
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