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Abigraf comemora 40 anos
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O

s grandes projetos se transformam em sucessos, geralmente, quando temos metas
bem traçadas a serem cumpridas. E para este 2º semestre começamos já com objetivos bem claros. Entre
eles destaco a Campanha de Valorização
do setor gráfico, encabeçada pela Abigraf
Nacional.
O primeiro passo realizamos no
final de junho com a entrega do 1º
Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica
“Cícero”. Com participação efetiva do
setor, o objetivo da premiação é valorizar
a Indústria Gráfica de Minas Gerais,
através do envolvimento de toda a cadeia
produtiva. Com isso, pretendemos resgatar a auto-estima dos empresários
e colaboradores do nosso setor com o
objetivo final de melhorar a qualidade
dos nossos trabalhos e também como
forma de divulgar essa qualidade.
Nós, gráficos, sabemos que temos
competência e qualidade, mas, muitas
vezes, agimos “mineiramente”: sempre
fazendo, porém deixando de mostrar o
vigor do nosso trabalho. E como as pessoas só falam daquilo que conhecem, nós
precisamos ser os primeiros a apresentar
o nosso setor e os ótimos resultados obtidos por ele nos últimos anos.
Para isso, chamo a atenção desde já
de todos os empresários e colaboradores
gráficos para ficarem atentos às inscrições para o Prêmio. No próximo ano tem
mais. Entretanto, as peças que podem
participar da premiação já começaram a
ser criadas e produzidas. Não defendo a
idéia de que o produto só deve ser bem
feito porque ao final seremos premiados com um troféu. O melhor prêmio

do nosso setor é a satisfação do nosso
cliente. Não há dúvidas sobre isto. No
entanto, nada melhor do que saber
também que seu trabalho é conhecido,
valorizado e elogiado pela sua categoria.
Não deixe de participar.
Parabéns aos premiados deste ano,
mas a busca pela melhoria da qualidade e
produtividade continua. Desde já reforço
que a ABIGRAF-MG está sempre de
portas abertas para receber seus associados e ajudá-los nesta iniciativa.
Como vocês vão poder ler nas próximas páginas deste jornal, no final de
junho, durante a realização do 1º Fórum
Empresarial, assinamos um convênio com
o Sebrae Minas e Senai/Cecoteg para
implantação do Projeto Geor que vai contribuir para o desenvolvimento do nosso
setor em todos os aspectos.
O grande diferencial que vai fazer
com que esse projeto dê certo ou não é o
real comprometimento do empresário. É
como tudo na vida: sem o nosso compromisso, nada vai adiante.
Jacks Ubiratan de Faria
Presidente da ABIGRAF-MG

Agenda
Agende-se para o segundo semestre
• A diretoria da ABIGRAF-MG informa que os plantões e reuniões periódicas,
além da happy hour, continuam no segundo semestre. As datas dos eventos podem
ser verificadas pelo site: www.abigraf.org.br/mg.
• Jantar anual de confraternização da ABIGRAF-MG e SIGEMG:
Dia 26 de novembro no Iate Tênis Clube. Não deixe de participar!

Reunião do Conselho
Consultivo na ABIGRAF-MG

A

proveitando a presença na capital mineira dos presidentes dos
sindicatos do interior, que vieram participar de reunião na
Fiemg e da solenidade do Dia da Indústria,
com a entrega do Mérito Industrial 2005,
o presidente do Conselho Consultivo da
ABIGRAF-MG, Carlos Lúcio Gonçalves,
convocou os membros para uma reunião na
sede da entidade, no dia 4 de junho. O pre-

sidente Jacks Ubiratan Bernardes de Faria, a
diretoria executiva e os diretores gestores da
ABIGRAF-MG/SIGEMG também estiveram presentes. Os principais assuntos abordados foram: o Projetos do Geor (Sebrae-MG
e ABIGRAF-MG) da Indústria Gráfica e
da Indústria da Comunicação para o Estado
de Minas Gerais, Semana de Artes Gráficas,
Fórum Empresarial e Prêmio de Excelência
Gráfica Cícero.

Senai/Cecoteg tem novo
o dia 7 de julho, foram eleitos
Conselho Técnico Consultivo
os membros do Conselho

N

Técnico Consultivo do
Senai/Cecoteg, para o biênio 2005/2007.
O Conselho é composto por representantes dos segmentos industriais (sindicatos patronais: SIGEMG, Sindibrinq,
Sidijori e Sinpapel) e industriários. Para a
escolha dos representantes dos sindicatos
(efetivos e suplentes) no Conselho são
observadas as seguintes características:
ser pessoa participativa; ter representatividade na comunidade; ter representatividade na categoria; ter facilidade de
relacionamento; ter conhecimento da
atuação do Senai/Cecoteg.

CONSELHO TÉCNICO CONSULTIVO – 2005/2007
SENAI-CECOTEG
NOME

EMPRESA

SINDICATO ASSOCIAÇÃO

FUNÇÃO NO CONSELHO

Jacks Ubiratan Bernardes de Faria

Presidente SIGEMG

ABIGRAF / SIGEMG

Presidente

Marilene de Souza Freitas

Envelograf

ABIGRAF / SIGEMG

Vice-Presidente

Márcia Andrade Carmo de Azevedo

SENAI- CECOTEG

SENALBA

1º Secretária

Ronald Ardina

Presidente ABIFLEXO / FOTOMAX

ABIFLEXO

Conselheiro

Flávia Maria B. L. Oliveira

SESI- COMAR

SENALBA

Conselheiro

Antônio Eduardo Baggio

Imballaggio

SIMPAPEL

Conselheiro

Murilo de Sá Albernaz

Presidente SINDIJORI

SINDIJORI

Conselheiro

Vicente de Paula Aleixo Dias

PRIMACOR - Gráfica

ABIGRAF / SIGEMG

Conselheiro

Thomas Soares Smith

Training 2020

ABIGRAF / SIGEMG

Conselheiro

Isabella R. Marinuzzi

ABTCP

SINPAPEL

Conselheiro

Hélio Pereira dos Santos

Art. Técnica Gráfica

ABIGRAF / SIGEMG

Conselheiro

Alexsandro Ramos da Cruz

TCS

SIGEMG

Conselheiro

Roberto Paiva

Presidente SINDIBRINQ

SINDIBRINQ

Conselheiro

Frederico Tavares

Gráfica TAVARES

ABIGRAF / SIGEMG

Conselheiro

Osivaldo Paurá Oliveira

Sindicato dos trabalhadores Ind. Gráfica

STIG

Conselheiro
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Semana das Artes Gráficas

Evento da Indústria Gráfica

A

ABIGRAF-MG e o Senai/Cecoteg, organizadores do Seminário e da Semana de Artes
Gráficas, além da realização do 1º Fórum
Empresarial, voltado só para empresários e

gestores da indústria gráfica, registraram a presença de
mais de 400 pessoas inscritas somente nos seminários. O
Fórum Empresarial, que ofereceu 30 vagas por palestra,
no primeiro dia teve sua sessão esgotada com cerca de
70 participantes. E as oficinas, realizadas com o objetivo
de aperfeiçoamento dos alunos e profissionais da área,
tiveram várias listas de espera e abertura de novas turmas
para atender a grande procura. Além de Belo Horizonte,
as indústrias gráficas das cidades de Barbacena, Juiz de
Fora, Sete Lagoas e Divinópolis programaram caravanas
para participarem do evento realizado de 20 a 24 de
junho, no Senai/Cecoteg, no bairro Horto.
O coordenador das Oficinas Gráficas, Sidiney Teixeira
Cardoso, destacou a diversidade das turmas e a quantidade de informação ofertada. Segundo ele, antes eram
realizadas apenas oficinas de serigrafia e off set. Neste
ano, a gama de novas tecnologias cresceu, especialmente,
no que diz respeito a impressão digital. “Hoje, temos
uma quantidade de tecnologia muito grande e quem está
no mercado não consegue acompanhar a velocidade com
que as informações chegam. Por isso, acredito que estes
eventos são importantes para contribuir na formação
dos atuais profissionais, como dos futuros”, comentou
Cardoso.
Para ele, o Seminário e as Oficinas são uma grande oportunidade de aperfeiçoamento para o setor. Ele
ressaltou ainda a realização da feira de negócios. “As
empresas que estão na feira trazem novidades que, muitas vezes, só conseguíamos saber quando íamos para as
feiras de São Paulo”, destacou.
A coordenadora da área de Design do Senai/ Cecoteg,
Nádia Iara Pontelo Barbosa, ressaltou ainda a troca de

Realização:
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Apoio:

bate recorde de público
Seminários e oficinas ficaram esgostados durante os quatro dias de realização
informação entre os profissionais que atuam no mercado e os alunos, tanto de nível técnico quanto superior.
Segundo ela, até bem pouco tempo, o seminário e as
oficinas eram fechados apenas para os alunos do Senai,
mas há uns quatro anos, quando a Abigraf começou a
participar também como organizadora, o evento trouxe
os alunos de outras escolas como também os profissionais da área. “O interessante disso é que os seminários
começaram a mostrar na prática o que o aluno aprende
na sala de aula”, disse. Ela explicou que, por exemplo, o Seminário sobre Gerenciamento de Cores, “um
assunto um pouco complexo”, foi muito bom, porque
quem participou descobriu que não há mágica. “Por
trás daquilo tudo tem todo um procedimento técnico”,
disse Nádia.
O presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG,
Jacks Ubiratan de Faria, reforçou a importância dessa
troca entre conhecimento e prática. Para ele, o mundo
está evoluindo numa rapidez muito grande e as indústrias gráficas precisam acompanhar estas mudanças.
Segundo ele, o setor é extremamente competitivo e tem
um peso muito grande na economia brasileira, com um
faturamento de US$ 5 bilhões ao ano e geração de mais
de 140 mil empregos.
Ele ressaltou ainda que neste ano o foco do evento
foi o empresário. “Já há algum tempo a gente sentia que
faltava um espaço para o empresário dentro da Semana.
E o Fórum Empresarial veio atender esta necessidade”,
disse. Com uma avaliação positiva sobre o evento, Jacks
Ubiratan não deixou de fazer uma ressalva, dizendo que
faltou uma participação mais efetiva do setor, especialmente na feira. “Como 1ª feira, foi muito satisfatória,
mas ela demanda uma maior participação. Ano que vem
teremos alguns avanços neste evento”, espera.

Apoio Institucional:

Patrocínio:
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Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica Cícero

C

om mais de 120 trabalhos inscritos,
disputando 8 categorias em 22 segmentos, o 1º Prêmio Mineiro de
Excelência Gráfica “Cícero” premiou
a qualidade e teve como objetivo principal valorizar o setor gráfico regionalmente e nacionalmente. Intento conseguido. Vários participantes
e visitantes da Exposição do Prêmio Cícero, realizada junto com a 4ª Semana de Artes Gráficas
e o 6º Seminário de Design e Tecnologia
Gráfica, elogiaram as peças e muitos já começaram a pensar nos produtos que poderão ser
inscritos no prêmio do próximo ano.
Participaram do evento profissionais e alunos de alto nível técnico e superior, além de
empresários, com trocas de experiência entre
os vários setores da indústria gráfica, desde
sua criação até a produção final. O anúncio

capacidade tecnológica instalada no Estado,
assim como o seu potencial humano.
Puderam concorrer ao 1º Prêmio Mineiro de
Excelência Gráfica Cícero as empresas gráficas
que inscreveram seus produtos gráficos criados e
produzidos dentro do território de Minas Gerais
e impressos a partir de 1º de janeiro de 2004 até
a data de encerramento das inscrições, dia 25
de maio de 2005. Cada um dos inscritos pôde
concorrer a apenas uma categoria, ficando a cargo
da Comissão Julgadora quaisquer reclassificações
que sejam necessárias para adequar o produto à
categoria na concorrência das peças. Os critérios
de avaliação estão em conformidade com os quesitos de cada segmento descrito no regulamento.
A Comissão Julgadora foi indicada pela
Abigraf, com o aval da ABTG, e foi composta
por pessoas de reconhecido gabarito técnico

Os apresentadores Laura Lima e Sid Marcos

Auditores, ao fundo, acompanharam todo o processo
de entrega do prêmio

dos ganhadores foi feito no dia 24 de junho,
durante cerimônia de entrega do Prêmio.
E para o 2º Prêmio Mineiro de Excelência
Gráfica “Cícero” estão sendo levadas em
consideração várias sugestões dos envolvidos no processo. Mas como explicou o
coordenador do Prêmio e 1º secretário da
ABIGRAF-MG, Vicente de Paula Aleixo
Dias, toda a premiação seguiu as regras
divulgadas com antecedência e os premiados foram escolhidos por uma comissão
julgadora formada por profissionais com
alto gabarito técnico e cultural. “Os nomes
dos premiados só foram conhecidos no dia
da premiação, quando os envelopes lacrados
foram abertos”, disse. Como este ano foi a
primeira experiência, as sugestões melhorarão ainda mais o processo de valorização
da categoria.

Regras do Prêmio

O Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica
“CÍCERO” foi criado pela ABIGRAF-MG
sob a coordenação técnica da ABTG e do
Cecoteg, com o objetivo de estimular a produtividade e a qualidade do setor gráfico de Minas
Gerais. A intenção da premiação é divulgar a
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no cenário mineiro e/ou nacional das áreas
gráficas. A veracidade das informações a respeito dos produtos foi de responsabilidade da
empresa que realiza a inscrição.
Os produtos foram avaliados por um
grupo de, no mínimo, quatro jurados. Todos
os produtos inscritos no Prêmio Mineiro de
Excelência Gráfica Cícero foram avaliados
individualmente de acordo com os critérios estabelecidos pelo regulamento, e a eles
foram atribuídas notas de zero a dez. Todos
os jurados foram identificados nas fichas de
avaliação, através de sua assinatura.
As notas atribuídas aos produtos inscritos
foram tabuladas e em cada categoria tiveram
três finalistas. Dentre eles saiu o ganhador. Em
caso de empate, considerou-se a maior média
do item técnico de avaliação.
As urnas de votação foram abertas por uma
empresa independente de auditoria, que realizou a apuração das notas e registrou os nomes
dos ganhadores em envelopes lacrados.
Os envelopes lacrados com os nomes dos
ganhadores, até então em poder da empresa de
auditoria, foram entregues ao apresentador da cerimônia na noite de entrega do prêmio, momentos
antes de os vencedores tornarem-se públicos.

Cícero é Exelência
Gráfica em Minas

D

ecisão tomada. A exce
lência gráfica em Minas
Gerais deveria ser premi
ada. Segue-se uma dúvida.
Qual o melhor nome? Como esco
lhê-lo? Afinal, mais que um prêmio,
era um marco para a nossa indústria
gráfica e acima de tudo, o nascimento
de uma identidade, um ponto de con
vergência, peça fundamental para o
estímulo ao processo de criação.
Cícero, por que não? Conseguía
mos unir em um só nome, história,
tradição, precisão e arte, advindas da
origem deste padrão gráfico que há
séculos convive com o cotidiano de
tipos e tipógrafos, prensas, tintas e,
sobretudo, idéias.
Escolhido pelos primeiros dire
tores em 1967, o “Cícero” iniciou
uma era de grandes realizações
no SIGEMG e na Abigraf. Atra
vessando décadas, sofrendo modifi
cações, surgiu a princípio como o
nome de um importante Informativo
da Amigraf. Transformou-se em
revista que ficou famosa nos idos de
1998 até o ano de 2001. Ressurgiu
em junho de 2005 como jornal, o
jornal “O Cícero”.
Agora virou prêmio, ganhou logo
marca, regulamento, responsabilidade
e equipe técnica. Em cascata vieram a
escolha de jurados, apoios e patrocina
dores de marcas famosas, inscrições,
seleção dos finalistas, preparativos
para a grande noite que certamente
exigia uma grande festa.
Etapas vencidas. Vencemos e con
tinuaremos buscando a vitória, no
trabalho, na criatividade, no esforço,
nas idéias e, sobretudo, na fé. Agra
decemos a todos que estiveram imbu
ídos na realização deste prêmio. Em
especial ao Sr. Luiz Carlos Dias
Oliveira, que na busca ininterrupta
da excelência gráfica nos deu a inspi
ração da criação do prêmio. Cumpri
mentamos os participantes, os fina
listas e os vencedores, fazendo votos
que o “Cícero” perpetue premiando
a excelência gráfica de toda Minas
Gerais.
Vicente de Paula Aleixo Dias
Coordenador do Prêmio Cícero

Panorama
Profissionais da Indústria Gráfica reunidos na
entrega do Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica Cícero

Confira a relação dos premiados no site: www.abigraf.org.br/mg/ocicero/vencedores.htm
Jornal Cícero - Julho/Agosto 2005
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Abigraf Nacional
comemora 40 anos

O

s grandes feitos na vida
do ser humano começaram como sonhos, mas
estes sonhos só puderam
ser concretizados porque alguém
deu o primeiro passo para sua realização. Assim, foi também a construção da Associação Brasileira da
Indústria Gráfica (Abigraf ) há 40
anos. Alguns homens e mulheres de
várias regiões do Brasil vislumbraram a necessidade de se criar uma
entidade que fosse forte e representativa do setor gráfico. E ela só
tomou corpo, porque estes mesmos
homens e mulheres tiveram a coragem
de se unir e levar adiante este ideal.
E esta história agora está registrada no
livro “Abigraf 40 anos”, lançado na festa
comemorativa dos 40 anos, realizada dia 27
de junho, em São Paulo, com a presença de
cerca de 450 convidados. “Esse livro conta
a saga e visão dos empreendedores do setor
gráfico no Brasil. Numa era em que concorrentes eram inimigos, esses homens e
mulheres constataram que havia mais pontos
de convergência, em suas aflições, do que discordâncias”, destacou o presidente da Abigraf
Nacional, Mário César de Camargo, durante
o lançamento do livro na comemoração dos
40 anos da entidade.
Na festa, foi prestada uma homenagem
aos fundadores vivos da entidade. O presidente nacional entregou a eles troféus alusivos à data e um presente muito especial: os
primeiros exemplares numerados do livro.
Entre os presentes estavam o paulista Pery
Bomeisel, o mineiro Carlos Alberto Rangel
Proença (leia entrevista na página 11) e o
catarinense George Wigand Schmidt. Em
seu discurso, Mário César falou da coragem
daqueles que acreditaram e lutaram para formar uma entidade representativa do setor.
Com a vontade de empresários de várias
regiões de criar uma entidade, em 18 de
junho de 1965 a Abigraf tornou-se realidade e começou então uma nova era para a
Indústria Gráfica. Na opinião de um de seus
fundadores, Carlos Alberto Rangel Proença,
a história do movimento associativo na indústria gráfica no Brasil e a do desenvolvimento
do setor tem dois tempos distintos: antes e
depois da Abigraf.
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Os profissionais que fizeram a história da entidade
têm muito a comemorar

Imediatamente após a sua criação, a
Abigraf rapidamente iniciou a escalada para
se tornar uma entidade de alcance nacional.
Suas propostas de defender os interesses da
categoria e fortalecê-la como um todo, por
meio da união de seus sócios, era mais do que
bem-vinda. E desde sua fundação, a Abigraf
vem tendo um importante papel na liderança
do setor gráfico. Menos de dois anos depois
de sua criação, as autoridades governamentais
voltaram sua atenção para a indústria gráfica,
dotando-a de recursos, dentre os quais a
criação do Grupo Executivo da Indústria
do Papel e Artes Gráficas (Geipag), através
do qual as gráficas puderam se modernizar,
com isenção total de impostos para aquisição
de máquinas e equipamentos, no Brasil e no
exterior.

Qualificação do setor

Com o passar do tempo, as mudanças
tecnológicas, as inovações apresentadas em
diversas feiras do setor gráfico e a disseminação dos ideais da Abigraf em todo o território brasileiro fizeram surgir uma demanda
cada vez maior por qualidade, especialmente
do maquinário. Esse cenário inovador já
vinha sendo delineado desde 1988, quando o
empresário Max Schrappe, então presidente
da Abigraf tomou posse como presidente do
conselho diretor da Associação Brasileira de
Tecnologia Gráfica (ABTG), tendo Mário
César de Camargo como seu presidente
executivo.
“A ABTG tinha um enorme potencial
latente, que veio à tona quando Schrappe vislumbrou a necessidade estratégica da Abigraf

ter um braço técnico”, comenta
Mário César de Camargo, atual
presidente da Abigraf Nacional e do
Sindicato das Indústrias Gráficas
no Estado de São Paulo (SindigrafSP). Começou a ser articulada,
então, a grande transformação pela
qual a associação passaria nos anos
seguintes, convertendo-se no centro de referência tecnológica que é
hoje.
Consolidando a atuação da
ABTG, em 1991 foi criado o
Prêmio de Excelência Gráfica e,
dois anos depois, a Abigraf realizou, juntamente com a ABTG, o
“Ano da Qualidade e Produtividade
na Indústria Gráfica Nacional”. O Prêmio de
Excelência Gráfica merece destaque por ser
um divisor de águas na história brasileira do
setor. Organizado anualmente, é concedido
aos melhores produtos gráficos totalmente
produzidos no Brasil em diversos segmentos.
Em 1995, a premiação passou a se chamar
Prêmio de Excelência Gráfica “Fernando
Pini”, em homenagem a um dos principais incentivadores da profissionalização do
setor, cujo nome se tornou referência para
o empresariado gráfico: o técnico em artes
gráficas Fernando Pini, falecido naquele ano.
Em sua última edição, em 2004, o Prêmio
“Fernando Pini” atingiu um dos principais
objetivos da ABTG e da Abigraf, delineado
há vários anos: expandir-se geograficamente,
atraindo efetivamente a atenção de empresas
de outros Estados. Foi registrado um recorde
absoluto de 1.806 produtos inscritos, representando 174 empresas de 14 Estados. E
neste ano, a ABIGRAF-MG criou também
o Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica
“Cícero” para melhorar a qualidade e valorizar os trabalhos do setor.
A qualidade gráfica nacional reconhecida
por meio de premiações também foi refletida nas principais feiras e congressos que
movimentam este setor no Brasil e em todo
o mundo. A Drupa, realizada a cada quatro
anos na Alemanha, é o ponto referencial, com
a participação crescente de brasileiros - como
expositores e visitantes. Ao lado da exposição
alemã, outros eventos do calendário internacional têm a participação da Abigraf: Ipex,
realizada na Inglaterra; GEC, na Itália; Print,

em Chicago, nos Estados Unidos; e ainda a
Graphics of the Americas (GOA), promovida anualmente em Miami, também nos
Estados Unidos. Outro importante evento a
ganhar intensa divulgação da Abigraf, embora tenha caráter apenas acadêmico, é o World
Print Communication Congress (WPC),
realizado, alternadamente, em um continente
diferente a cada quatro anos.
No Brasil, a Abigraf Nacional organiza a
cada seis meses, as Assembléias Gerais, que
reúnem os principais líderes e diretorias de
todas as regionais para discutir os problemas
do setor. Os empresários gráficos brasileiros
têm, ainda, como referencial, o Congresso
Brasileiro da Indústria Gráfica (Congraf ),
realizado a cada dois anos, com promoção e
organização da Abigraf. Desde o primeiro
congresso, em Águas de Lindóia, quando da
criação da associação, até os dias de hoje, o
Congraf cresceu em abrangência e tornou-se
o maior evento do tipo em toda a América
Latina. A entidade atua também como patrocinadora de duas das principais feiras nacionais do setor gráfico: a Feira Internacional
de Papel e Indústria Gráfica (Fiepag) e a
Escolar Paper Brasil - Feira Internacional de
Produtos, Serviços e Tecnologia para Escolas,
Escritórios e Papelarias.
Além dessas feiras, a Abigraf estará envolvida com um novo evento específico para o setor,
a ExpoPrint - Exposição de Equipamentos,
Pré-Impressão, Impressão e Acabamento, que
terá sua primeira edição entre 31 de maio e 6
de junho de 2006, em São Paulo.

Os próximos 40 anos

Com seus 40 anos bem-vividos, a Abigraf
Nacional prepara seu futuro desde já, em
busca de conquistas tão importantes quanto
às do passado. Seu objetivo principal é a consolidação de um setor gráfico mais valorizado
e forte. A Abigraf Nacional representa cerca
de 15 mil indústrias que, juntas, empregam
aproximadamente 200 mil pessoas. Por meio
de suas 14 representantes regionais, abrange
todo o território nacional e reúne um total de
4.600 associados.
Entre as principais metas da Abigraf
para os próximos anos, de acordo com o
atual presidente da entidade, Mário César
de Camargo, está a valorização de seus profissionais. Ele observa que o produto gráfico vinha, até hoje, sendo objeto constante
de preocupação dos líderes empresariais e
que, agora, chegou o momento de dar mais
foco ao fator humano. Uma das iniciativas
que devem representar uma solução para
essa carência é o programa “Escola de
Vendas”, que vai tornar as empresas mais

pró-ativas em suas relações comerciais com
o mercado. A proposta tem como finalidade principal tornar os profissionais do
setor mais aptos à captação e manutenção
de clientes.
O presidente da Abigraf revela ainda
que, nos próximos anos, a entidade deve
assumir a questão de resultados de forma
mais incisiva e frontal. Marca dessa decisão
é a 13ª edição do Congraf a se realizar em
outubro deste ano, adotando como tema
“Inteligência Competitiva: Gestão para
Resultados”.
Outro objetivo da entidade é ampliar o
incentivo dado às exportações, por meio do
Graphic Arts Industry Alliance (Graphia),
grupo de exportação do setor gráfico, desenvolvido pela Abigraf, em parceria com a
Agência de Promoção às Exportações do
Brasil (Apex) e o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
De acordo com Fabio Arruda Mortara,
presidente executivo da Associação
Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG),
nos próximos dez anos, um dos principais
objetivos da Abigraf Nacional será o de reativar antigas e ativar novas regionais. Outro
desafio será o de liderar a indústria gráfica
no processo de profunda transformação na
área de tecnologia, especialmente no setor
digital. Para ele, o Sistema Abigraf terá
que ser capaz de se fazer ouvir por todos os
seus representantes e associados, justamente para ter a capacidade de entender o que
se faz nos lugares mais distantes.
Na opinião do presidente do Conselho
Diretivo da Abigraf Nacional e Presidente
da Regional de Minas Gerais, Jacks
Ubiratan Bernardes de Faria, além de todos
os aspectos apontados, o maior desafio da
Abigraf Nacional é mesmo o de intensificar
sua atuação política, em todos os níveis:
municipal, estadual e federal. Para o empresário, é essencial a existência de investimentos em pesquisas e planejamento para o
surgimento de propostas bem embasadas e
que possam, assim, viabilizar a liberação de
créditos para os gráficos brasileiros.
O presidente da Abigraf, Mário César
Camargo ressaltou que, apesar dos avanços obtidos pela entidade, as preocupações
do setor continuam. Segundo ele, temas
como concorrência desleal das imprensas estatais, das gráficas subsidiadas, a
extorsão governamental por impostos, o
agigantamento de fornecedores e clientes,
a formação empírica do empresário, a falta
de mão-de-obra qualificada e a formação
amadorística de preços continuam em discussão até hoje.

Com a maturidade
dos 40
A história da Abigraf começou no interior do Estado de São Paulo, em 1965,
mais precisamente na cidade de Águas de
Lindóia. O ambiente da conhecida estação
climática, um roteiro turístico dos mais
populares na época, era mais que propício
para que empresários da indústria gráfica
se reunissem e buscassem a mudança de
“ares” do setor que representavam. Chegara
o momento de transformar radicalmente
as estruturas do setor, que desejava a união
e cooperação entre todos os integrantes da
cadeia produtiva.
O encontro, iniciado em 18 de maio,
foi notícia de destaque nos principais veículos de comunicação brasileiros: realizava-se então o 1º Congresso Brasileiro da
Indústria Gráfica, com a participação de
aproximadamente mil industriais gráficos
de todas as regiões do País. Foi durante
o evento que, oficialmente, se instituiu a
Associação Brasileira da Indústria Gráfica
(Abigraf ).
No Congresso de Águas de Lindóia
estiveram presentes os principais líderes gráficos da época, que integraram
a primeira diretoria da recém-formada Abigraf. Os empossados na ocasião
foram: Theobaldo De Nigris, presidente;
Antônio Carlos Muller Franceschin, vicepresidente; Luiz Carlos Ribeiro, segundo
vice-presidente; Pery Bomeisel, primeiro secretário; Henry Saatkamp, segundo
secretário; Damiro de Oliveira Volpe, primeiro tesoureiro; Rubens Amat Ferreira,
segundo tesoureiro; e José Cândido
Cordeiro, Oscar Schrappe e Zózimo Silva
no Conselho Fiscal.
De Minas Gerais e com recursos próprios foram os empresários: Sebastião
Lessa Azeredo, Ildeu de Castro, José Maria
Maciel, Afonso de Leo e dois assessores
- professor Geraldo Machado Sobrinho e
Túlio Augusto Toscano de Bastos.
A realização do congresso representou
o início de uma nova era para o setor e,
hoje, passadas quatro décadas, a Abigraf
está plena em sua maturidade. Somamse conquistas e redobra-se o fôlego para
novos desafios. Essa história rica em relatos e passagens marcantes, não foi deixada em brancas páginas. Imprime-se em
livro, com encadernação de luxo, em 240
páginas. Abigraf 40 Anos, produzido pela
Ricardo Viveiros Oficina de Comunicação
e Clemente e Gramani Editora.
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Carlos Alberto Rangel Proença

Entrevista

A Abigraf está mais forte do que nunca
Um dos fundadores da Abigraf Nacional, ex-presidente da ABIGRAF-MG e do Sigemg (1974 a 1977), diretor da ABIGRAF-MG, Carlos Alberto
Rangel Proença, diretor da Editora Alterosa, é o entrevistado de “O Cícero”. Na comemoração de 40 anos da Abigraf, ele destaca a força da
entidade para liderar a indústria gráfica também nos próximos 40 anos. “A Abigraf está mais forte do que nunca”, fez questão de ressaltar.
Para manter esta liderança, ele acredita que a entidade precisa estar sempre atenta ao desenvolvimento tecnológico, à formação de mão-de-obra, à
reciclagem dos empresários, lutar contra a estatização e dar assistência tributária e trabalhista para seus associados. Por fim, ele se diz satisfeito por fazer
parte do setor gráfico. E diz, com tranqüilidade de um idealista: “Quando vejo o meu tempo eu vejo que não fui omisso. Eu estive presente”.
JC: De onde surgiu a idéia de criar a
Abigraf?
CA: O principal motivo que nos levou a pensar
na Abigraf ou numa entidade civil é que até
então nos anos 60 nós tínhamos apenas o sindicato do setor. E o sindicato é um órgão meio
governamental e sujeito a todas as limitações que
o governo impõe, do ponto de vista patrimonial
e até de ideologias. Isso nos incomodava. Daí, a
necessidade que sentíamos de ter uma entidade
civil que não tivesse nenhum comprometimento
legal com o governo. Essa idéia estava muito
presente aqui.
JC: Aqui em Minas?
CA: Em Minas com toda a agudeza, mas em São
Paulo, Rio e em todo o Brasil, já se preocupavam
com isso também. Havia esse desejo, mas não
havia quem tomasse a iniciativa para que ele
se materializasse. Foi quando aqui em Minas,
o Luiz Carlos Ribeiro, que era o presidente do
Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de
Minas Gerais (Sigemg), e diretor tesoureiro da
FIEMG me pediu: “Carlos Alberto, precisamos
fazer um Congresso e criar nossa entidade civil.
Liga para São Paulo, fala com o pessoal. Se eles
estiverem dispostos, como eles são um centro
maior, que façam, senão a gente vai fazer. Eu
como diretor da FIEMG tenho condições materiais de fazê-lo”. Mas quando telefonei para São
Paulo, o Pery Bomeisel, empresário gráfico, me
disse: “Carlos Alberto eu recebi esta incumbência
do presidente da FIESP para fazer o Congresso.
E o presidente da FIESP na época era um gráfico, era o Theobaldo de Nigris. Nós vamos fazer e
queremos a ajuda de vocês.”
JC: E como foi o primeiro Congresso?
CA: Para ir até lá foi um sacrifício muito grande.
Nós não tínhamos recursos. O Sindicato não
tinha recurso. Todo movimento associativo era
feito com dinheiro do próprio bolso. Então,
via de regra, o presidente do Sindicato ou sua
empresa tinha que ter condições financeiras
para poder manter o movimento. Senão, não
tinha o movimento. Eu era recém-casado,
minha mulher estava esperando o primeiro
filho e ainda estávamos de lua-de-mel. Foram
também o Sebastião Lessa Azeredo, Ildeu de
Castro, José Maria Maciel, Afonso de Leo

e dois assessores – professor José Machado
Sobrinho e Túlio Augusto Toscano de Mattos.
No Congresso, relatamos uma das teses, fizemos algumas sugestões que passaram a ser
parte do próprio Congresso, como a questão do
BNDES, que até então não tinha uma linha de
financiamento para a indústria gráfica a nível
Brasil. A partir disso então, solicitamos que
houvesse esta abertura, porque outros setores
já tinham, mas como nós não nos movimentávamos, éramos simplesmente esquecidos. Após
o Congresso foi criado para o setor gráfico
o Grupo Executivo da Indústria de Papéis
e Artes Gráficas (Geipag), e através dele
pudemos então importar máquinas de todo o
mundo com total isenção de impostos. Esta
máquina se custasse US$ 100 mil nos EUA, ou
na Europa, ela chegava no Brasil por US$ 100
mil mais frete, e só. Isso possibilitou que o setor
se modernizasse e deixasse de ser obsoleto.
JC: A criação da Abigraf, então, foi um divisor de
águas para o setor?
CA: A história da Indústria Gráfica no Brasil
tem dois tempos: antes e depois da Abigraf. A
partir do momento que os empresários passaram
a se reunir e discutir os problemas comuns e a ter
uma entidade que pudesse reivindicar e se fazer
presente através dos jornais e com a sua presença
junto aos órgãos públicos federais e em todos
os níveis, eles passaram a querer mais serviços
da entidade, e a se associar. Antes tínhamos 60
associados. Hoje em Minas temos mais de 2 mil.
E a cada dia cresce mais. É a tal história, a união
faz a força em todos os setores.
A Abigraf começou bem e ela é o que é
hoje porque continuou e continua bem. Não
por mérito de alguém, mas de todo o empresariado gráfico e das diretorias da Abigraf e do
SIGEMG. A indústria Gráfica de Minas e
do Brasil deve muito aos seus diretores. Temos
que agradecer sempre ao Hugo Jacques, Nylton
Velloso, Luiz Carlos Ribeiro, ao Ildeu de Castro,
ao Sebastião Lessa Azeredo, ao José Ribamar
Chaves Cruz, ao Sidney Sebastião Lázaro de
Moraes, ao Ildeu da Silveira e Silva, ao Marcone
Reis Fagundes, ao Luiz Carlos Dias Oliveira,
ao Carlos Lúcio Gonçalves e ao Jacks Ubiratan
Bernardes de Farias.

JC: O senhor acha que a Abigraf cumpre ainda
este papel de ser a voz do setor?
CA: Ela nunca foi tão forte. Só para se ter uma
idéia, nós temos hoje mais de 16 mil gráficas no
Brasil, mais de 200 mil empregos diretos, e 2% do
PIB nacional é da indústria gráfica. E a Abigraf
é o porta-voz junto ao governo e políticos. Nosso
setor, como toda a sociedade moderna, evoluiu
muito depressa. A evolução tecnológica é muito
grande e o empresário muitas vezes não está
preparado culturalmente ou não tem tempo de se
aprimorar e de acompanhar este desenvolvimento. Cabe a Abigraf, não simplesmente assistir o
aparecimento de novas gerações de empresários
mais modernos, mais preparados, mas também
de ajudá-los a se modernizarem e se desenvolverem tecnologicamente. Daí a importância que a
entidade tem.
JC: E quais seriam as atribuições da Abigraf
hoje?
CA: A Abigraf tem que estar atenta também para
corrigir os rumos políticos e econômicos que possam afetar e prejudicar o setor. Nós temos que ter
uma preocupação permanente com a estatização do
setor, porque a atividade gráfica exerce um fascínio
muito grande para o político e para o governo. O
político adora ter uma gráfica que ele possa manipular. Mas foi criada uma lei, fruto de trabalho da
Abigraf, que veda a administração pública em todos
os níveis de entrar em áreas que a gráfica supre. A
bagunça tributária e de leis trabalhistas existentes
exigem também que estejamos presentes, para que
haja uma orientação segura para os associados. Uma
gráfica é montada, qual o imposto que é devido? A
prefeitura acha que é o ISS, mas o Estado acha que
é o ICMS e a Receita Federal acha que é o IPI.
Então, o que fazer? Se você adota apenas um, os
outros o autuam. Toda parte tributária gráfica tem
sido consolidada não através de leis e decretos, mas
através da jurisprudência nos Tribunais de Justiça.
Como ninguém quer abrir mão, é feita a opção e
se luta na Justiça. Só que é o fim da picada. Você
monta um negócio sabendo que vai depender de
uma jurisprudência que será formada no STJ. E os
custos com advogado e tudo?
Leia a entrevista completa no site
www.abigraf/mg.com.br
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Congraf
2005

D

e 12 a 15 de outubro,
a capital de Pernambuco,
Recife, será sede do 13°
Congresso
Brasileiro
da Indústria Gráfica (Congraf ),
que esse ano, vai abordar o tema
“Inteligência Competitiva: Gestão
para Resultados”.
O evento é o mais importante e abrangente espaço para a discussão de assuntos técnicos e gerenciais de negócios
do setor gráfico nacional. Profissionais
renomados do Brasil e do exterior estarão presentes no Congraf, que vai
oferecer palestras, fóruns temáticos
e cursos de aperfeiçoamento para o
profissional gráfico. Essa é uma ótima
oportunidade para você revistar conceitos e conhecer as novas tendências
do mercado.
Mais informações ligue (11) 5087
7777 ou (81) 3423 7726. Se preferir,
acesse www.congraf.org.br.

Convenção
Coletiva de
Trabalho
2005/2006

C

Da majoração de
alíquota do SIMPLES

onforme já noticiado, a
ABIGRAF-MG
vem
estudando o tema sobre
a majoração de cinqüenta
por cento na alíquota do Simples,
desde o advento da Lei 10.833/03 e
debatendo em nível nacional, com o
apoio da Abigraf Nacional, medidas
que possam esclarecer melhor o assunto, uma vez que há entendimentos que
o referido aumento não atinja grande
parcela das indústrias gráficas.
Dentre as consultas que já foram
feitas, destacamos a realizada pelo
SIGEMG, a primeira em nível
nacional e consulta formulada
pelo Sigraf-RJ, mas, em nosso
entendimento, as respostas ainda
merecem ser melhor esclarecidas.
Em face da presente situação, a ABIGRAF-MG firmou
convênio com o Dr. Gilberto
Rodrigues Gonçalves, para que
seja ajuizada uma ação judicial
contra o referido aumento, mas
estamos aguardando uma posi-

ção da Abigraf Nacional para que
esta medida seja articulada em nível
nacional, daí a razão de ainda não
termos ingressado em juízo.
As empresas que desejarem ingressar em juízo contra o aumento, devem
ligar para a ABIGRAF-MG, para
que possamos entrar em contato no
momento da postulação judicial.
Mais informações ligue para
(31)3283-1616
Departamento Jurídico ABIGRAF -MG

Campanha de Capitalização
da CREDIGRAF
A cada 15 reais capitalizado
você tem 2 chances
de ganhar veja:
Sorteio:
Sorteio:
Sorteio:
Sorteio:

22/08/2005
22/09/2005
28/10/2005
12/12/2005

-

um
um
um
um
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viagem
viagem
viagem
viagem

Prêmio para o maior capitalizador no período
da campanha: Um fim de semana no
Hotel Fazenda Pé do Morro, em Ouro Branco.

No dia 12 de dezembro
será sorteado um
Peugeot 0 Km.

• Linha completa de vernizes à base de água e U.V.
• Limpadores ecológicos
Ve
Produtos auxiliares para impressão

Agora com representação técnica em Belo Horizonte:
Giordany Moreira - cel. (31) 9979 60 33
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1º Prêmio - Mini-Sistem
2º Prêmio - Batedeira
3º Prêmio - Liquidificador
4º Prêmio - Sanduicheira

O Verniz da sua gráfica

www.overlake.com.br

e
e
e
e

Em dezembro serão sorteados
os seguintes prêmios:

Os interessados em obter informacões sobre a convenção coletiva de trabalho 2005/2006, assinada no dia 1.º
de maio de 2005, devem acessar o site
www.abigraf.org.br/mg.

Rua Colonia Leopoldina
185-Guarulhos- SP
(11) 6488 0938
overlake@overlake.com.br

DVD
DVD
DVD
DVD
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r
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Notícias Geor

Projeto Indústria Gráfica:
parceria inédita no Estado

A

ABIGRAF-MG, em conjunto com o
Sebrae Minas, Senai/Fiemg e sindica
tos do setor gráfico, lançou no final de
junho, durante o Fórum Empresarial,
o Projeto Indústria Gráfica, dentro da Gestão
Estratégica Orientada para Resultados (Geor). A
parceria é inédita no Estado e atenderá 150 empre
sas em 2005, com a expectativa de ampliar o aten
dimento até 2007. Somente neste ano, o Sebrae já
investiu R$ 1,5 milhão no setor. Outros parceiros
envolvidos no projeto, como a Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg),
liberaram mais R$ 450 mil.
As empresas que vão participar são da região
de Barbacena, Belo Horizonte, Contagem, Juiz de
Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, Sete Lagoas,
Uberaba, Uberlândia e Varginha. Em Sete Lagoas,
as ações já estão em andamento e têm foco na
ampliação do acesso das empresas à tecnologia,
crédito, capacitação de mão-de-obra e mercados.
As metas estipuladas no projeto são aumentar o
volume físico de vendas em 5% e os postos de tra
balho em 10%, até dezembro de 2007.
O foco estratégico do projeto é fortalecer
a imagem do setor, ampliar conhecimentos na
área de novas tecnologias, promover a com
petitividade e o desenvolvimento sustentável
e ampliar a participação efetiva das MPES
no mercado regional. Dentro do projeto, o
primeiro curso de Administração de Custos e
Formação de Preços e Vendas está previsto para
começar agora no segundo semestre. Com o
apoio do Sebrae, está sendo desenvolvido um
software sobre o assunto para ser distribuído aos
participantes.
Para o consultor da ABIGRAF-MG e
responsável pela implantação do projeto, Már
cio Varela, o objetivo é tornar as empresas
mais qualificadas e competitivas no mercado
regional e nacional. Ele ressalta que algumas
ações já foram feitas como a realização do 6º
Seminário de Design e Tecnologia Gráfica,
com a oferta de oficinas, visando a formação
e qualificação profissional; o 1º Fórum Empre
sarial, discutindo a questão da gestão junto aos
empresários, e o 1º Prêmio Mineiro de Exce
lência Gráfica “Cícero”, que tem o objetivo de
valorizar os trabalhos da indústria gráfica.
Márcio Varela explicou que o Sebrae é o res
ponsável pela metologia e também por parte
dos recursos. A entidade subsidia 70% dos
custos e os 30% restantes são de contrapartida
dos empresários.

Para o
p r e s i d e n t e
da ABIGRAFMG, Jacks Ubiratan
de Faria, um ponto fun
damental é o comprometi
mento dos empresários com o
projeto. “Os empresários terão que
prestar contas. A partir do momento
da aprovação do projeto, nós estamos
todos comprometidos”. Jacks Ubiratan res
salta que o projeto é voltado para as micro e
pequenas empresas que representam 90% do
setor. Ele destacou ainda a importância do projeto
para o desenvolvimento da área de tecnologia,
formação de mão-de-obra qualificada e gestão de
negócios.

Instituto Brasileiro de
Tecnologia Gráfica

Entre os pontos do Projeto da Indústria Grá
fica destacados pelo presidente da ABIGRAFMG, Jacks Ubiratan, está a criação do Instituto
Brasileiro de Tecnologia Gráfica. Ele será um
canal de pesquisa, fomento e de transmissão de
conhecimentos técnicos para a indústria gráfica
de Minas Gerais e do País, através do intercâmbio
com os principais centros nacionais e internacio
nais de tecnologia gráfica, mantendo acordos técni
cos com as demais escolas existentes no país.
O Instituto terá como missão principal o desen
volvimento tecnológico da indústria gráfica, bem
como a difusão de informações e o preparo e reci
clagem de mão-de-obra especializada, com a finali
dade de alcançar a plena adequação às exigências do
mercado. Para isso, oferecerá assessoria técnica, trei
namentos, cursos, seminários, fóruns de discussão,
consultoria especializada, pesquisas e orientações

tecnológicas, elaboração de normas técnicas,
além de manter um balcão de apoio técnico.
O Instituto manterá uma estrutura capaz de
atender às demandas por consultorias em todas as
áreas da tecnologia gráfica e em gestão das empre
sas, utilizando um grupo selecionado de con
sultores associados, composto por professores e
especialistas de comprovado renome no mercado,
a instituição prestará serviços customizados. Atra
vés de uma coordenadoria técnica que estudará
as solicitações e definirá propostas personalizadas
para busca das soluções ou planos de trabalhos
adequados para cada caso e/ou empresa.
Este Instituto será integrado por empresas
associadas à ABIGRAF-MG e aos Sindicatos,
contando ainda com a participação de convidados,
como clientes, fornecedores, técnicos, professores,
consultores, empresários. A previsão é que o Insti
tuto já comece a funcionar no segundo semestre
deste ano.
Jornal Cícero - Julho/Agosto 2005
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Projetos a serem executados
pelo Instituto Brasileiro de
Tecnologia Gráfica
• PROGRAF – Implantação, Consultoria e
Treinamento de Sistemas e Gestão - O projeto
tem como prioridade uma evolução cultural
no que se refere à gestão de custos e no geren
ciamento administrativo de seu negócio. Ele
busca a conscientização do empreendedorismo
e a importância do correto gerenciamento de
custos e o procedimento adequado da formação
dos preços de venda. Este projeto deverá ser
implantado em três etapas: Administração de
custos e gestão de uma empresa gráfica; Sistema
tização e controle; Revisão e acompanhamento.
Seu objetivo é aumentar a competitividade da
Indústria Gráfica no mercado, além de estabe
lecer um método lógico para cálculos de orça
mentos; política de preços mais competitivos;
aumentar a rentabilidade do lucro previsto; e
minimizar a concorrência predatória.
• Assessoria e consultoria jurídica para a
implantação da legislação fiscal, trabalhista
e tributária na indústria gráfica de Minas
Gerais - O objetivo é dar um suporte técnico
para o empresário, buscando uma forma de
esclarecer o empresário sobre a legislação, prin
cipalmente, quando esses estão selecionados
e específicos para o seu negócio, facilitando o
seu acompanhamento dos trabalhos ou para
uma maior cobrança de seu contabilista. Estes
esclarecimentos poderão ser feitos por meio de
palestras para os empresários. O objetivo da
implantação da assessoria jurídica é incentivar
o empresário a acompanhar de perto a contabi
lidade de sua empresa; criar um espaço para o
debate sobre a legislação do país; sensibilizar os
empresários para a atuação junto às entidades
representativas para no futuro participarem de
ações coletivas; e despertar nos empresários a
cultura da cooperação como ferramenta de for
talecimento para suas reivindicações.
• Programa de Gestão da qualidade na
indústria gráfica - Para a micro e pequena
empresa, público alvo desse projeto, torna-se
desnecessário, ou mesmo impossível, abordar a
metodologia da ISO, mas podem-se criar pro
gramas de qualidade que busquem o controle
financeiro; aplicação de programas relaciona
dos com a saúde ocupacional; e racionalidade
na administração. Este programa “D-Olho
na Qualidade” poderá trazer aos empresários
uma visão mais empreendedora de seu negó
cio. As ações propostas são: implantação do
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programa de 5 S; princípios da qualidade; a
importância do atendimento ao cliente; con
troles dos processos de produção; controle de
qualidade; e direcionamento estratégico. Os
resultados pretendidos são: aumentar a capa
cidade de produção das empresas; aumentar
o padrão de qualidade dos serviços gráficos;
evitar o desperdício de horas; aumentar a ren
tabilidade do lucro previsto; eliminar possíveis
passivos trabalhistas; e criar na empresa um
ambiente saudável.
• Formação de consultores de serviços grá
ficos digital e off set - Criar um curso voltado
especialmente para aqueles que já atuam como
vendedores, focando o mundo de opções e
a criatividade oferecida pelas artes gráficas.
Torna-se também uma boa oportunidade para
os empresários conhecerem as novas tecnolo
gias que estão se apresentando no mercado,
assim como a versatilidade de recursos trazi
dos pela impressão digital que desponta como
forte concorrente do off set. O curso proporcio
nará um amplo conhecimento sobre os substra
tos existentes, os insumos, os diversos recursos
que podem ser utilizados com as máquinas
off set, custos, orçamentos etc., formando um
excelente conteúdo que também focará a ética
comercial e comportamental dos consultores
que atuam no mercado.
• Programa de Educação Ambiental, Segu
rança e Saúde Ocupacional na Indústria Grá
fica do Estado de Minas Gerais – este pro
grama pretende disponibilizar informações
e orientações para os empresários, técnicos,
colaboradores em geral e demais interessados
na adoção de práticas adequadas, que buscam
a produção industrial sustentável e a melhoria
da qualidade ambiental do Estado de Minas
Gerais. O programa prevê uma maior cons
cientização dos empresários e seus colabora
dores para as normas que regem a segurança
e a saúde ocupacional. Para que seja possível
propor melhorias ambientais aos processos pro
dutivos da indústria gráfica é necessário que,
preliminarmente se conheçam as operações
realizadas usualmente pelo setor, assim como
insistir na educação ambiental por parte dos
envolvidos.
• Curso de manutenção e mecânica de
máquinas e equipamentos gráficos - O obje
tivo é suprir o mercado de um curso que venha
minimizar os custos com mecânica, como tam
bém proporcionar aos participantes programas
técnicos de manutenção preventiva para seus

equipamentos e máquinas. A manutenção pre
ventiva, quando levada a sério, poderá resolver
o alto percentual de horas paradas. Esse curso
será dirigido aos empresários e seus funcioná
rios disponibilizando máquinas para as aulas
práticas. Resultados pretendidos: aumentar em
30% a capacidade de produção das empresas:
aumentar o padrão de qualidade dos serviços
gráficos; economizar 10% de energia elétrica; e
aumentar a rentabilidade do lucro previsto.
• Fomento do Segmento de Impressão de
Documentos Fiscais - A proposta é o desen
volvimento de um software específico para a
emissão de Notas Fiscais.
• Custos e orçamentos em Palm para micro
empresas gráficas - O objetivo do Projeto Cal
culadora Gráfica é prover esse segmento de
uma ferramenta que permita a elaboração de
orçamentos utilizando-se metodologia básica,
porém, acessível e prática. Esta ferramenta terá
como características básicas: simplicidade de
uso; facilidade de terinamento; portabilidade;
baixo custo; dispensa do uso de ferramentas
adicionais (anti-vírus, antispy, softwares de
backup etc.); e dispensa de conhecimentos
específicos sobre ambientes operacionais. Esta
calculadora gráfica é um software residente
em equipamentos Palm, capaz de realizar orça
mentos gráficos com rapidez e facilidade. É
capaz de atuar no mais simples dos modelos
da PalmOne: o Zire 31. Dessa forma, perio
dicamente, o associado da ABIGRAF-MG
poderá contar com parâmetros setoriais de
custos, reduzindo consideravelmente o seu
esforço na atualização dos parâmetros necessá
rios para a elaboração dos orçamentos.
• CRM e treinamentos à distância via
web - A proposta é estabelecer um processo
de Gerenciamento Operacional de Arquite
tura Informacional para que haja o melhor
aproveitamento dos recursos informacionais
existentes na entidade, bem como, monitorar
as tendências tecnológicas preservando o inves
timento já existente. Nesse sentido, a presente
proposta contém a sugestão de um modelo
de consultoria que possa melhorar o gerenci
amento e uso da informação na ABIGRAFMG; alinhar a tecnologia existente aos objeti
vos básicos da entidade; maximizar o retorno
do investimento já realizado; reduzir custos de
implantação, manutenção e suporte; e facilitar
a constituição de um ambiente workgroup.
Ele será feito em duas etapas: diagnóstico infor
macional da entidade e de implantação.
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Cursos do Senai-Cecoteg

O

Senai-Cecoteg oferece cursos pro
fissionalizantes para o setor gráfico
como: Aprendizagem Industrial
Gráfica, Iniciação Profissional Grá
fica e Técnico em Design de Comunicação
Gráfica.
O Curso de Iniciação Profissional é um
programa de profissionalização gratuito para
adolescentes, de 16 a 18 anos, visando quali
ficá-los para atuar na indústria gráfica, com
duração de 6 meses. O “Menor Aprendiz” é
capacitado a preparar e gravar matrizes serigrá
ficas, operar impressoras serigráficas manuais;
operar guilhotinas e realizar acabamento de
produtos gráficos. É orientado a ter uma boa
postura profissional e tornar-se um cidadão
ético e empreendedor.
Através do Curso de Aprendizagem Indus
trial , o Senai-Cecoteg faz um ótimo investi
mento em qualificação de jovens profissionais,
de 16 a 18 anos, gratuitamente, para atuarem
na indústria gráfica, sendo um diferencial no
Mercado Competitivo. Este programa tem a
duração de um ano e capacita o “Menor Apren
diz” a entender o processo de editoração eletrô
nica; operar impressoras serigráficas, impresso

ras offset planas de pequenos formatos; operar
guilhotinas e realizar acabamento de produtos
gráficos. É orientado a ter uma boa postura
profissional e tornar-se um cidadão ético e
empreendedor.
O Curso Técnico em Design de Comunica
ção Gráfica habilita o aluno a prestar assistência
operacional nos processos desenvolvidos em
projetos e produções gráficas, demonstrando
habilidades em análises e pesquisas. Poderá
compreender um projeto gráfico em toda a sua
concepção e conceituação, através da informa
ção, comunicação e tecnologia. Poderá ainda
adequar o layout ao processo de reprodução
industrial, fazendo o acompanhamento da pro
dução gráfica para garantir a qualidade do
produto final.

Pós-Graduação em
Produção Gráfica

Teve início em agosto, o primeiro curso
de Pós-Graduação Lato Sensu de Gestão em
Processos de Produção Gráfica, promovido
pelas entidades parceiras do Projeto de Revita
lização da Indústria da Comunicação. O curso

pretende formar profissionais dotados de uma
visão integrada e sistêmica de todo o processo
de produção gráfica. As aulas serão ministradas
sempre aos sábados.
Ao longo do curso, os alunos terão acesso às
modernas tecnologias disponíveis em produção
gráfica e farão visitas técnicas, inclusive à Escola
Senai Theobaldo De Nigris, um centro de refe
rência em tecnologia gráfica de São Paulo.
A iniciativa faz parte do Projeto de Revita
lização da Indústria da Comunicação, desen
volvido pelo Sebrae Minas em parceria com a
Associação Brasileira das Agências de Propa
ganda (Abap-MG), Associação Brasileira da
Indústria Gráfica (ABIGRAF-MG), Associ
ação Brasileira de Comunicação Empresarial
(Aberje), Associação Mineira de Rádio e
Televisão (Amirt), Associação Mineira de Pro
pagada (AMP), Câmara Mineira do Livro,
Escola Fiemg de Líderes Empresariais e
Sindicato das Agências de Propaganda (Sina
pro-MG). O objetivo do Projeto é aumentar
a competitividade e ampliar o mercado para
toda a cadeia produtiva da comunicação, bene
ficiando empresas atuantes na região metropo
litana de Belo Horizonte.
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