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Fique atento à programação
no site da ABIGRAF-MG
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E espaço do leitor

MG

Comentários sobre esta
edição, sugestões e outras
contribuições serão bemvindas. Envie mensagem para
abigrafmg@abigrafmg.com.br
e participe do Espaço do Leitor.

Ajude-nos a fazer da Revista O Cícero uma publicação cada vez melhor!

Acesse o site da ABIGRAF-MG
e fique sempre bem informado
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@ Notícias do setor – novidades jurídicas, econômicas,
sobre produtos, entre outros.
@ Programação de eventos – cursos, palestras, prêmios,
congressos, seminários.
@ Anúncios de compra e venda de equipamentos
@ Banco de empregos – disponível para empresas e profissionais.
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Mantenha o cadastro de sua empresa sempre atualizado.
Envie informações para o e-mail abigrafmg@abigrafmg.com.br

E editorial

Noite de festa
e qualidade

Rodrigo Velloso de Almeida
Presidente da ABIGRAF-MG

Carlúcio Gonçalves
Presidente do SIGEMG
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P

ela sexta vez, tivemos a oportunidade de premiar as gráficas mineiras que apresentaram trabalhos de excelência.
A cada ano, ficamos ainda mais felizes em promover
a premiação, pois percebemos o empenho das gráficas
associadas em apresentar peças interessantes, bonitas e de real qualidade gráfica. Essa percepção vem ao encontro do objetivo maior
do prêmio, que é estimular a competitividade saudável e a prestação de serviços de qualidade pelas empresas gráficas do Estado.
Na cerimônia de premiação, muitos empresários gráficos levaram seus funcionários. Todos, evidentemente, tinham a expectativa de vencer em alguma categoria. E, ao anúncio do vencedor,
como a turma comemorava! Uma celebração animada e merecida
do trabalho em equipe.
Nesse ponto, propomos uma reflexão. Para se conseguir sucesso, prestar bons serviços, ter peças de qualidade, não basta possuir
equipamentos de última geração e estar em sintonia com as novas
tecnologias. É preciso mais: deve-se contar com uma equipe qualificada e motivada. Os funcionários são primordiais para os bons
resultados da empresa. Assim, fica a dica: valorizem suas equipes,
invistam na qualificação delas, motivem-nas. Com a postura de
incentivo, temos a certeza de que as pessoas terão mais disposição
em fazer seus trabalhos da melhor forma possível. E o sucesso,
nesse caso, será consequência, com a turma podendo comemorar
muito as conquistas, como o Prêmio Cícero.
Aproveitamos para agradecer o apoio da Associação Brasileira
de Tecnologia Gráfica (ABTG), que fez o processo de inscrição
e avaliação das peças de forma isenta. Agradecemos, também,
à equipe organizadora do Prêmio, que acompanhou todo o
processo: Adriana, da Gráfica Lince, Márcia, do Senai/Cecoteg,
Marilene, da Envelograf, Luiz, da Halt, Ricardo Lara, da VBR, e
Vicente, da Primacor. O empenho de cada um de vocês foi fundamental para o sucesso da iniciativa.
Esperamos contar com ainda mais trabalhos em 2011, na 7ª
edição do Prêmio Cícero. A valorização e o desenvolvimento do
mercado gráfico mineiro estão entre os grandes objetivos das ações
da ABIGRAF-MG e do SIGEMG, e acreditamos que a realização de premiações são estímulos importantes para essas metas.
Comecem a investir nos bons trabalhos e a separar suas peças!

5

J jurídico

Novo controle de ponto eletrônico
com a portaria 1.510/09

C

onforme preceitua o § 2º do art. 74 da
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), estão
obrigados à anotação da hora de entrada e de
saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, os estabelecimentos com mais de 10 (dez) trabalhadores,
devendo haver pré-assinalação do período de repouso.
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Importante! O empregador que possuir até 10 (dez)
empregados não é obrigado a utilizar nenhum sistema de
controle (CLT art. 74). Porém, de acordo com o referido
dispositivo, qualquer empresa com mais de 10 empregados é obrigada a realizar o controle da jornada de trabalho de seus funcionários, sendo que a legislação possibilita
três alternativas para esse procedimento, quais sejam:
Manual: É o controle feito de forma transcrita pelo
empregado diretamente num livro ou folha individual de
presença, apropriados para o registro. É imprescindível
que constem os dados do empregador (nome, CNPJ e
endereço) e do empregado (nome, cargo, horário de trabalho contratual, número de registro, período a que se
refere o apontamento e espaço para assinatura).
Mecânico: É o sistema utilizado com relógio mecânico
e cartão de ponto. Deve ser preenchido com os dados do
empregador, ou afixada uma etiqueta sem rasuras, com os
mesmos dados. O empregado registrará o seu horário no sistema de marcação mecânica.
Eletrônico: Com a publicação da Portaria do MTE 1.510,
de 21 de agosto de 2009, a partir de 1° de março de 2011 (ampliação do prazo publicada no Diário Oficial de 19/8/2010),
as empresas que optarem pelo controle por meio eletrônico
deverão se adequar aos ditames da Portaria. É importante ressaltar que o registro de ponto eletrônico é opcional, podendo o empregador, caso seja de seu interesse, continuar com o
controle de jornada manual ou mecânico. Porém, caso o empregador opte pelo registro de ponto eletrônico, as empresas
deverão se adequar aos ditames da referida Portaria.
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De acordo com o MTE, a existência de fraudes no controle eletrônico de ponto foi a razão para editar a Portaria
1.510/2009, sendo que a finalidade do novo sistema é tornar os registros fidedignos, gerando segurança para empresas
e trabalhadores. Seja qual for o modelo adotado, o registro

Carla Maria de Mattos Barros*

é pessoal, e a assinatura no
apontamento mensal deve ser
adotada. Os registros devem
ser feitos obrigatoriamente no
horário de entrada – saída para
intervalo – retorno do intervalo – término da jornada.
Caso a empresa opte pelo
registro de ponto eletrônico, o equipamento a ser utilizado
para o registro das marcações, denominado de REP – Registrador Eletrônico de Ponto – deve ser providenciado em 12
meses. De acordo com a Portaria, esse prazo seria suficiente
para o desenvolvimento da tecnologia, a fabricação, a certificação, a homologação, a integração com os softwares de processamento, o treinamento das equipes de campo de todo
o Brasil, a adequação administrativa dos empregadores e a
definitiva implantação. Por essa razão, o prazo para a adoção
e regulamentação exigida pela Portaria foi ampliado para 1º
de março de 2011.
A Portaria exige que o REP permaneça no local da prestação do serviço e apresente horas, minutos e segundos, dispondo de no break com autonomia para funcionamento sem
energia elétrica; bobina de papel com durabilidade da impressão por 5 anos; MRP – Memória Permanente de Registro de Ponto –, que terá, além dos dados do empregador e do
empregado, o histórico das programações, acertos, inclusão
e exclusão de dados etc., gravados de forma permanente, de
forma que os dados não possam ser apagados ou alterados;
MT – Memória de Trabalho – para armazenamento dos dados necessários à operação (dados específicos do empregador,
local da prestação do serviço e dados dos funcionários identificados pelo equipamento); porta fiscal para pronta captura
dos dados armazenados na MRP pelo Auditor Fiscal, não
dependendo da conexão com qualquer outro equipamento
externo para a marcação do ponto, atividade interrompida
durante a carga ou leitura dos dados armazenados. O REP
receberá a identificação do trabalhador, registrará a marcação
com data, hora e número sequencial do registro na MRP,
imprimindo um comprovante para o empregado a cada registro.
Além destes tópicos, o REP será certificado por órgão
competente e homologado no Ministério do Trabalho, pos-
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Prinect, Pré-impressão, Impressão, Acabamento, Serviços e Consumíveis.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 Bloco B 12º andar
04726-170 São Paulo SP
Fone: 11 5525-4500 www.br.heidelberg.com

uma porta USB. Através dela, hackers não terão dificuldades
em copiar todos os dados de toda a estrutura de trabalhadores da empresa, além de se permitir facilmente a implantação
de vírus e rastreadores nos sistemas interligados.
Além disso, é exigida a emissão de recibos de jornada aos
empregados. Ou seja, cada vez que o empregado passar o
cartão de ponto, será expedido um recibo. Se o empregado
passa o cartão quatro vezes ao dia (início da jornada/início
do intervalo/término do intervalo/término da jornada), pelo
menos quatro recibos POR EMPREGADO serão emitidos
POR DIA! Segundo pesquisas, só de recibos teremos mais de
1,75 bilhão de comprovantes por ano!
É claro que, na prática, de nada adiantará. Isso porque
a grande maioria dos empregados sequer guarda o contracheque, que é mensal. Que dirá quatro comprovantes diários de registro de ponto (o que chegaria a uma média,
por empregado, de 96 recibos por mês e 1.152 recibos por
ano). Por óbvio, até os empregados mais organizados terão
dificuldades para arquivar todos os recibos ao longo de meses e anos.
Por essas razões, o novo registro eletrônico de ponto preocupa o setor industrial. Os altos custos dos equipamentos
devidamente adaptados e dos procedimentos técnicos e
operacionais comprometerão a competitividade das micro
e pequenas indústrias principalmente, sendo bem provável
que as empresas voltem aos cartões mecânicos e registros
manuais, um lamentável retrocesso às empresas brasileiras.
O problema da adulteração do ponto é histórico e restrito
a poucas empresas. Não é combatendo o meio que será
extinta a conduta.
Diante disso, a ABIGRAF-MG, como diversos sindicatos patronais e associações, continuará envidando
esforços contra a Portaria 1.510/09, que considera um
símbolo do irracional excesso de burocracia e retrocesso
nas relações de trabalho no Brasil.
* Advogada trabalhista do escritório Paulo R. Lasmar
Advogados Associados
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suindo características e dados complementares especificados
na Portaria.
Os softwares e rotinas de ponto deverão obedecer aos
critérios da Portaria a partir da sua publicação em 21 de
agosto de 2009.
Resta claro que o Poder Executivo extrapolou seu poder
regulamentar. Primeiro porque a Portaria foi editada sem
o respeito ao tripartismo que marca e guia as relações do
trabalho. Segundo, porque está legislando, ao invés de executar o que a lei já determina. E, por último, pela inconstitucionalidade da Portaria, pois o que parece é que todas as
empresas são desonestas e fraudam a jornada de trabalho de
seus funcionários, o que é um grande desrespeito, já que se
presume que todos são culpados, e não inocentes, até que
se prove o contrário.
Outro grande erro está em acreditar que, criando novas
regras através de Portaria, o Ministério do Trabalho e Emprego vai conseguir inibir qualquer fraude em relação à jornada
de trabalho. Porém, não se levou em consideração que tudo
o que um computador pode criar e proteger, outro pode
“quebrar” e exibir!
Certo é que, diante de toda a burocracia e dos altos custos
impostos pelo MTE através da Portaria 1.510/2009 para se
adequar ao meio eletrônico, é menos oneroso para o empregador anotar a jornada manual ou mecanicamente, porque
os custos de instalação desse sistema eletrônico foram transferidos para as empresas, sem qualquer contrapartida estatal
de incentivo. Os aparelhos adequados custam de R$ 3 mil a
R$ 7 mil, e ainda há os custos relativos a toda a re-estruturação de departamentos de RH e de Pessoal para os novos
controles. Isso sem contar o prejuízo de quem já possui equipamento para ponto eletrônico que não atenda às exigências
da Portaria, sucateando mais de 30 anos de investimentos
feitos em sistemas que continuam funcionando!
Na parte fiscalizatória, quem descumprir os ditames da
Portaria estará sujeito à lavratura de auto de infração, bem
como à descaracterização do controle eletrônico da jornada.
Outro fato preocupante é a exigência de que o sistema tenha
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P prêmio cícero

Sexta edição premia

31 gráficas

E
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m 16 de julho, uma grande festa celebrou a
6ª edição do Prêmio Mineiro de Excelência
Gráfica Cícero. O auditório da Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL) de Belo Horizonte
recebeu autoridades, empresários e funcionários do setor
gráfico do Estado, entre outras pessoas ligadas ao segmento, que prestigiaram os melhores trabalhos gráficos
de Minas Gerais.
Ao todo, 31 gráficas concorreram, com 379 peças. Todo
o processo de inscrição e avaliação dos trabalhos foi conduzido pela Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG).
Entre as novidades desta edição o site criado exclusivamente
para realizar as inscrições do Prêmio Cícero – www.premiocicero.org.br. A ABIGRAF-MG montou um plantão de
atendimento na sede da Associação, para que não houvesse
nenhuma dúvida ou problema nesse processo.
Foram também premiados os melhores distribuidores
e fornecedores, eleitos pelas empresas gráficas.
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Atrações
Além do esperado anúncio dos vencedores, houve
intervenções durante todo o evento, descontraindo
os participantes. O poeta e contador de causos Tadeu
Martins deu um show à parte, recitando poemas de
autores diversos e relatando histórias engraçadas e bem

típicas de Minas Gerais. Dois atores do Grupo Fuzuê
também interagiram com os vencedores e fizeram performances diversas. Além da apresentação musical do
Grupo Quintinim do Bandolim e Chorinho Travesso.
Mais uma vez, o Prêmio Mineiro de Excelência
Gráfica Cícero atingiu seu objetivo de fortalecer o mercado mineiro, estimulando a competitividade saudável
e a prestação de serviços de qualidade pelas empresas
gráficas do Estado.

P prêmio cícero

Grupo Quintinim do Bandolim e Chorinho Travesso

Tadeu Martins, poeta e contador de causos, foi o mestre de cerimônia
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Convidados e indicados puderam conferir todas as peças concorrentes

Os artistas do Grupo Fuzuê interagiram com o público
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Os premiados
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Categoria 1.1: Livros de texto
Rona Editora Ltda. – Produto: Plantas Raras do Brasil

Categoria 1.3: Livros ilustrados e livros técnicos
Gráfica e Editora O Lutador – Produto: O Chamado das Árvores

Categoria 1.4: Livros culturais e de arte
Gráfica Bigráfica Editora Ltda. – Produto: Tancredo Neves

Categoria 1.5: Livros infantis
Artes Gráfica Formato – Produto: Trocando Gato por Lebre

Categoria 1.6: Guias e manuais
Label Artes Gráficas – Produto: Material do Profissional de Vendas

Categoria 2.1: Revistas periódicas de caráter variado com recursos gráficos variados
Gráfica 3 Pinti Ltda. – Produto: Revista Glass

Categoria 2.2: Revistas periódicas de caráter variado sem recursos gráficos
Rona Editora Ltda. – Produto: Revista Lounge

Categoria 2.4: Revistas Institucionais
Gráfica e Editora 101 Ltda. – Produto: Minaspetro Especial 50 Anos

Categoria 3.2: Jornais e informativos de circulação não diária
Gráfica e Editora 101 Ltda. – Produto: Global News

Categoria 4.1: Rótulos convencionais sem efeitos especiais
VP Impressos Laser Ltda. – Produto: Mel do Vale de Flor em Flor

Categoria 4.2: Rótulos com efeitos especiais
Imprimaset Ltda. – Produto: Rótulos Cachaça Fabulosa

Categoria 4.3: Etiquetas e adesivos
Halt Gráfica Ltda. – Produto: Etiqueta Najara Indiara

Categoria 5.1: Embalagens semirrígidas sem efeitos
Bigráfica Editora Ltda. – Produto: Belgo Laço Algodão

Categoria 5.2: Embalagens semirrígidas com efeitos
Rona Editora Ltda. – Produto: Kit Vodka Stolichnaya

Categoria 5.3: Embalagens sazonais
Bigráfica Editora ltda. – Produto: Tancredo Neves

Categoria 5.5: Sacolas
Todi Indústria de Embalagens Ltda. – Produto: Zak
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P prêmio cícero
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Os premiados
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Categoria 6.1: Pôsteres e cartazes
Primacor Gráfica e Editora Ltda. – Produto: Glam

Categoria 6.2: Catálogos promocionais e de arte com efeitos especiais
Tamóios Editora Gráfica Ltda. – Produto: Catálogo Lorane

Categoria 6.3: Catálogos promocionais e de arte sem efeitos especiais
Tamóios Editora Gráfica Ltda. – Produto: Catálogo Saint Remy

Categoria 6.4: Folder
Tamóios Editora Gráfica Ltda. – Produto: Folder Fábrica de Sorocaba

Categoria 6.5: Folhetos promocionais
Halt Gráfica Ltda. – Produto: Folheto Promocional Mercure

Categoria 6.6: Kits promocionais
Rona Editora Ltda. – Produto: Réveillon Sofitel

Categoria 6.7: Displays, móbiles e materiais de ponto de venda: mesa, chão e teto
Rona Editora Ltda. – Produto: Torpedo Premiado Vivo

Categoria 6.8: Calendários de mesa
Gráfica Amaral Embalagem e Editora Ltda. – Produto: Calendário de mesa com espelho

Categoria 6.10: Relatório de empresa
Tamóios Gráfica e Editora Ltda. – Produto: Relatório de Sustentabilidade

Categoria 7.1: Convites de casamento
Gráfica Amaral Embalagem e Editora Ltda. – Produto: Convite de
Casamento Flaviana e Nathanael

Categoria 7.2: Convites de aniversário
Bigráfica e Editora Ltda. – Produto: Convites de 15 anos Ana Clara

Categoria 7.5: Cartões de visita
Tamóios Gráfica e Editora Ltda. – Produto: Cartão de Visita Aboo

Categoria 7.6: Papelaria
Rede Editora Gráfica Ltda. – Produto: Envelope Perfil Publicidade

Categoria 7.7: Pastas
Rede Editora Gráfica Ltda. – Produto: Pasta Perfil Publicidade

Categoria 7.11: Agendas e organizer
Gráfica e Editora 101 Ltda. – Produto: Jbis

Categoria 8.1: Kits Promocionais
Rona Editora Ltda. – Produto: My Dear Índia

o cícero - julho/agosto 2010

P prêmio cícero

13

P prêmio cícero

o cícero - julho/agosto 2010

Os premiados

14

Categoria 8.3: Catálogos e folhetos em geral
Gráfica e Editora 101 Ltda. – Produto: Boas Impressões

Fabricante de: Chapa – filmes
IBF – Indústria Brasileira de Filmes

Fabricante de: Tinta
Sun Chemical do Brasil Ltda.

Fabricante de: Papel
Suzano Papel e Celulose SA

Fabricante de: Equipamentos de impressão plana
Heidelber – Filial Minas Gerais

Distribuidor de: Papel
SPP – Nemo

Prestador de Serviço de: Pré-impressão
Light Fotolito

Distribuidores de: Insumos gráficos
Marprint – Equipamentos Gráficos

P prêmio cícero
Grand Prix

Carlúcio Gonçalves, presidente do SIGEMG, Angelo Baldrini, da Bigráfica, Paulo Kleber Castro e João Carlos Paixão Faria, da Tamóios, e Vicente Aleixo,
representando o presidente da ABIGRAF-MG

O

Oscar do setor gráfico, o Grand Prix prestigia os participantes do Prêmio Cícero que
mais tenham se destacado no atendimento aos atributos técnicos do processo de “Melhor
Impressão”, “Melhor Acabamento Cartotécnico” e “Melhor Acabamento Editorial”.
Os grandes vencedores foram: Bigráfica Editora Ltda., nas duas primeiras categorias, e
Tamóios Editora Gráfica Ltda., na última.
A ABIGRAF-MG parabeniza as empresas e as convida a já começarem a se preparar para a próxima edição do Prêmio.
Coordenação técnica

Apoio Institucional

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

Patrocinadores

Apoio

BRONZE
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Anúncio Tamóios
Inserir na gráfica
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O tapete vermelho
pode ser todo seu
em 2011

Chapas CTP
Através de nossa importação direta, receberemos chapas CTP Térmicas
que serão comercializadas com a marca de qualidade Optima.

Vantagens:
t$PNQBUÓWFJT DPN UPEBT BT HSBWBEPSBT $51 UÏSNJDBT EJTQPOÓWFJT OP
mercado.
t1SPDFTTBNFOUPDPNRVBMRVFSSFWFMBEPSUÏSNJDPEJTQPOÓWFMOPNFSDBEP
t"MUBUJSBHFNFFYDFQDJPOBMEFTFNQFOIPRVBOEPGPSOFBEBT
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Yes!Uai
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A partir de 15.09.2010 estaremos à
disposição para atendê-los.
Consulte-nos: (31) 3025-5700
e-mail: comercial@marprint.com.br
marprint@marprint.com.br

3 V B  $ B N Q P T  4 B M F T     t  / P W B  4 V Ó T T B
# FMP)PSJ[POUF.(t$&1

Participe da 7ª edição
do Prêmio Mineiro de
Excelência Gráfica Cícero.
Comece já a selecionar
suas peças e se prepare.

C cantinho da Dona Hilda

Nossas gráficas merecem aplausos

P

Esta edição da Revista O Cícero foi impressa com a Escala Europa Hard Dry da Flint Ink do Brasil e Verniz UV Capa
Overlake Vernizes Gráficos Ltda., fornecidos pela CTG – Central Tintas Gráficas Ltda.
CTG – Rua Nina Sanzi, n°49, bairro Gameleira, Belo Horizonte MG – (31) 3332-7132 – www.ctgbh.com.br
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arabéns! É o que tenho a dizer aos ganhadores
do Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica Cícero 2010 e a todos os participantes.
A qualidade das peças produzidas pelas nossas
gráficas foi surpreendente e provam que é sempre possível
fazer cada vez melhor. O que tenho assistido a cada edição do Prêmio é o resultado da busca pela excelência e do
grande empenho dessas empresas. Tudo isso, através de
uma competição sadia, na qual todo o mercado gráfico
tende a se beneficiar.
Tenho que parabenizar à ABIGRAF-MG e ao SIGEMG também pela festa. Assim como os trabalhos das
gráficas, a comemoração está a cada ano mais exuberante
e à altura dos seus convidados, pessoas que fazem da indústria gráfica mineira um exemplo a ser seguido pelas
demais.
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D dicas

Solução de problemas para
offset plana*
Ponto corrido ou duplagem
Problema: os pontos se apresentam alongados
e manchados. Ocorre em apenas uma unidade.
Causa

Solução

Cilindros incorretamente calçados.

Ajuste o calço dos cilindros.

Blanqueta solta, desnivelada ou mole.

Ajuste as braçadeiras da blanqueta.
Ajuste o calço ou substitua a blanqueta se necessário.

Excesso de folga nas engrenagens e guias dos cilindros
da blanqueta e da chapa.

Ajuste de acordo com as especificações do fabricante.

Excesso de pressão entre a chapa e a blanqueta.

Reduza a pressão da impressão ao mínimo. Revise a faixa
do rolo entintador para verificar uniformidade e largura.

Excesso de tinta no papel revestido.

Ajuste a impressora para que carregue menos tinta.
Ajuste a água se necessário.

Ponto corrido ou duplagem, continuação
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Problema: uma segunda imagem aparece junto à
primeira. Ocorre em máquinas de unidades múltiplas.
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Causa

Solução

Pinça mal ajustada.

Ajuste a pinça.

O papel está instável e sofrendo variação direcional em
unidades sucessivas.

Ajuste até obter o menor nível possível de balanço
água/tinta.

Chapa solta.

Revise. Certifique-se de que a chapa fique bem firme.

Blanqueta solta, desnivelada ou mole.

Aperte as braçadeiras da blanqueta.
Ajuste o calço ou troque a blanqueta, se necessário.

*Fonte: CTG e Flint Group

S senai/cecoteg

Senai/Cecoteg tem projeto aprovado no
Edital Senai/Sesi 2010

F

oi divulgado, em agosto, o resultado do
Edital Inovação Senai/Sesi 2010, no qual o
Senai teve uma melhoria de 270% em seu
desempenho, em relação ao ano passado.
Neste ano, o Estado de Minas Gerais aprovou nove

projetos. Destes, sete são do Senai, um do Senai/Sesi
e um do Sesi.
O Senai/Cecoteg, em parceria com o Sesi, foi um dos
contemplados e o projeto terá início nos próximos dias,
com a previsão de um ano e meio para ser concluído.

Seis chaves para o sucesso
no relacionamento

A

gerente do Senai/Cecoteg, Márcia Andrade
Carmo de Azevedo, escolheu o dia 2 de agosto para iniciar e apresentar aos seus colaboradores a nova Campanha do Sistema Fiemg:
Relacionamento. Sua atitude faz a diferença.
Durante o encontro, foi apresentado o tema
Relacionamento, que será trabalhado na Campanha
divido em seis atitudes: solidariedade, humor, proatividade, parceria, educação e confiança. “Para todos

nós que convivemos com variados tipos de pessoas,
pode acontecer de utilizarmos várias “chaves” somente
em um atendimento. Para quem precisa mudar algumas atitudes, as chaves abrirão as portas da reflexão.
Essas atitudes formam um ciclo que se expande para
além do local do trabalho. Familiares, vizinhos, os funcionários da padaria, o lavador de carros; muitas vezes
um jeito seu de agir é motivo de grandes mudanças”,
garante Márcia.
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Nova campanha da Fiemg apresentada aos colaboradores do Senai/Cecoteg
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S senai/cecoteg

O

Instrutores fazem a diferença
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s instrutores do curso técnico de Comunicação
Visual (Design Gráfico) do Senai/Cecoteg têm
buscado novas formas de ensinar. Algumas disciplinas, como Expressão Gráfica e Composição,
aguçam a criatividade e o imaginário dos alunos. Elas possuem conteúdos que contribuem na formação da identidade
de cada um, fazendo surgir características que irão definir a
linha de trabalho daquele profissional para atuar no mercado.
Essas disciplinas, em especial, são ministradas por docentes
com formação acadêmica em artes plásticas, que levam para a
sala de aula todo o conhecimento como profissional da área.
Um exemplo é o educador Manuel Carvalho, artista
plástico, que além de ensinar no Senai/Cecoteg, tem na
pintura um estilo próprio, com trabalhos reconhecidos
fora do país. No período de 25 a 29 de junho, ele participou em Buenos Aires da arteBA’10 – 19ª Feira de Arte
Contemporânea – Edição Bicentenário, comemorativa
aos 200 anos da República Argentina. “Foram cinco dias
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convivendo com artistas consagrados de todo o mundo.
O brilho da cor, a capacidade de transmitir informações
através da pintura é fascinante”, diz Manuel.
“Uma aula pra lá de diferente”. Foi assim que uma
aluna se expressou depois de assistir à palestra DNA
Empresarial: Identidade Corporativa como Referência
Estratégica, proferida pela palestrante Lígia Fascioni, no
dia 5 de agosto, no auditório do Sebrae-MG. Esse ensinamento é marca registrada da instrutora de formação
profissional, Mariana Fonseca, que ministra as disciplinas Processos Gráficos e Planejamento Visual Gráfico.
“Programo uma aula com os alunos no próprio local do
evento. Muitos nunca tiveram a oportunidade de assistir
a uma palestra, e nem mesmo de visitar uma exposição. É
gratificante perceber a satisfação deles”, destaca Mariana.
São essas particularidades que, ao longo do curso, fazem
com que os alunos do Senai/Cecoteg experimentem conteúdos transversais e tenham uma formação mais abrangente.

PLASTIFICAÇÃO • LAMINAÇÃO • VERNIZES
DOBRA • INTERCALAÇÃO • COSTURA
COLA • GRAMPO • CAPA DURA

N notícias do setor

Representantes da indústria gráfica
mineira na Presidência da FIEMG

Os empresários discutiram as questões enfrentadas pelas gráficas

cia do momento para a indústria gráfica, com a interinidade de um empresário do setor na Presidência
da principal entidade industrial de Minas Gerais. Luis
Carlos salientou o compromisso da gestão na capacitação dos empresários. “A indústria gráfica mineira tem
demonstrado, ao longo de sua trajetória, sua excelência
e padrão de inovação tecnológica e pode contar com
o Sistema FIEMG nos seus novos desafios”, afirmou o
presidente em exercício.
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D

e 4 a 16 de agosto, o Sr. Luiz Carlos Dias
Oliveira, 1º vice-presidente da ABIGRAFMG, respondeu interinamente pela Presidência da FIEMG. No dia 9 de agosto, ele
recebeu uma comitiva composta por industriais do setor gráfico, na sede da Federação.
Os empresários gráficos se reuniram para debater
a conjuntura brasileira e as questões enfrentadas pelas
empresas. Foi ressaltada pelos presentes a importân-
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N notícias do setor

Economia deve acelerar no terceiro trimestre

O

presidente do Banco Central (BC), Henrique
Meirelles, disse que a economia vai se acelerar
no terceiro trimestre e que analistas não devem
se “precipitar” sobre as próximas decisões de
política monetária. “Vai haver uma recuperação – a questão é para que níveis de atividade e de inflação”, afirmou
Meirelles em entrevista à Globo News, em 18 de agosto.
Meirelles disse na entrevista que a decisão de elevar
os juros em meio ponto percentual em julho buscava
reduzir a taxa de inflação para a meta de 4,5%
em 2011. Ele afirmou que é preciso olhar
com “moderação e serenidade” a recuperação
econômica
que
ocorrerá entre o
segundo e o terceiro
trimestres. “A Copa
do Mundo e outros
fatores temporários
contribuíram para a
desaceleração da economia entre abril e
junho”, disse ele.
O Banco Central elevou a Selic em 0,5 ponto
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percentual, para 10,75%, no dia 21 de julho, e surpreendendo 48 dos 51 economistas ouvidos pela Bloomberg
News, que esperavam uma alta de 0,75 ponto percentual.
A inflação nos 12 meses até julho se desacelerou para
4,6%, a menor taxa em seis meses. O Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo ficou estável em junho e
subiu 0,01% em julho.
As taxas dos contratos de Depósitos Interfinanceiros
com vencimento em janeiro de 2012 caíram 22 pontosbase, para 11,31%, desde a última decisão do Copom.
Analistas preveem que o Comitê de
Política Monetária vai elevar os juros
para 11% em setembro, de acordo
com a mediana das projeções
da última pesquisa Focus
do BC. A maior economia da América
Latina deve crescer 7,1% este ano,
de acordo com a
mesma pesquisa.
Fonte: Brasil
Econômico

Congresso Empresarial de Inovação
acontece em outubro

m 5 e 6 de outubro, o Sistema FIEMG vai realizar o Congresso Empresarial de Inovação, no
Expominas, em Belo Horizonte. O evento dará
continuidade à Mobilização Empresarial pela
Inovação (MEI), movimento liderado pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI), em 2009, que tem como
propósito duplicar em quatro anos o número de empresas
inovadoras no país.
Durante o Congresso será elaborada a Carta da
Indústria Mineira para a Inovação. O documento será
escrito com a participação de todo o público presente
e servirá de base para definir ações do Sistema FIEMG

no que se refere à inovação, e também deverá ser
apresentada aos futuros representantes do governo do
Estado.
Durante os dois dias de evento, também estão previstas palestras com profissionais brasileiros e internacionais
e apresentação de casos de sucesso de empresas que têm
a inovação como elemento central da sua estratégia competitiva. O Congresso será realizado em parceria com a
Feira de Inovação Tecnológica (Inovatec), que também
acontece em outubro.
Fonte: www.blogfiemg.com.br

N notícias do setor

Regional Espírito Santo premia gráficas

O

Sindicato das Indústrias Gráficas do
Espírito Santo (Siges), em parceria com a
Associação Brasileira da Indústria Gráfica
do Espírito Santo (ABIGRAF-ES), revelou, no dia 27 de julho, os vencedores do Prêmio
Padre José de Anchieta de Excelência Gráfica e
empossou a nova diretoria. O evento, que contou
com a presença de autoridades e da classe empresarial, condecorou os melhores trabalhos gráficos
capixabas. O 2º vice-presidente da ABIGRAF-MG,
Vicente de Paula Aleixo Dias, e o diretor David da
Silva Júnior representaram a Associação.
A premiação busca estimular a produtividade e
reconhecer a qualidade das indústrias gráficas capi- Vicente Aleixo e David Lara representaram a Abigraf-MG na entrega do Prêmio
xabas. Neste ano, foram inscritos 160 trabalhos em
25 categorias, voltadas para oito segmentos: livros, revistas,
jornais, produtos para identificação, acondicionamento,
Posse
promocionais, comerciais e impressão digital. Todas as
No dia da premiação, também foi realizada a posse de
peças inscritas foram julgadas por uma comissão formada
João Baptista Depizzol Neto, novo presidente do Siges,
por integrantes da Associação Brasileira de Tecnologia
que ficará à frente do sindicato no triênio 2010-2013.
Gráfica (ABTG).

Câmara de Comércio Exterior (Camex),
ligada ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (Mdic), aprovou a inserção de 410 produtos na lista de

ex-tarifários – bens de serviços e bens de capital que serão
beneficiados pela redução tributária da importação até 30
de junho de 2012. Entre os setores contemplados estão o
gráfico e o de papel e celulose.
A resolução diminui o Imposto de Importação
para bens de capital de 14% para 2%, incidentes sobre 400 produtos, dos quais 393 são extarifários simples, e sete, sistemas integrados. De
acordo com a Camex, apesar de haver condições
para a fabricação de alguns bens de consumo
no Brasil, no momento não há produção no
país para atender às necessidades industriais e
demandas internas.
Fonte: Portal Celulose Online

o cícero - julho/agosto 2010

A

Setor gráfico e P&C terão
redução tributária da importação
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Churrasco Abigraf-MG
5ª edição

Uma programação especial está sendo preparada
para que os associados da ABIGRAF-MG possam
desfrutar de uma excelente festa.

Programe-se:
Dia 6 de novembro
Das 11h às 17h
No Clube Granvia
Convites:
R$ 30-até cinco
R$ 40-acima de cinco
R$ 120-não associados
Mais informações no site www.abigrafmg.com.br

N notícias do setor

Crescimento do mercado de papéis finos
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e acordo com dados divulgados na primeira semana do mês de setembro, nos últimos 10 anos, o
Brasil aumentou sua produção de papel em
34,7%, com crescimento médio de 3% ao ano,
acompanhando as mudanças da economia brasileira. O destaque vai par os papéis finos ou especiais, que têm conquistado bons números do mercado, representando 3% das mais
de 10 milhões de toneladas produzidas por ano. Segundo o
diretor de Papéis Finos para a América Latina da Arjowiggins,
Ronald C. Dutton, espera-se para este ano aumento de 15%

nas vendas do setor. Os números do mercado brasileiro de
luxo também apontam boas perspectivas, já que deve faturar
US$ 7,59 bilhões em 2010, de acordo com pesquisa realizada pela MCF Consultoria em parceira com a GFK Brasil.
O setor, que lucrou US$ 6,23 bilhões em 2009 deve ampliar
o faturamento em 22% este ano. Segundo a Associação de
Marketing Promocional (Ampro), o setor faturou cerca de
R$ 29 bilhões e para 2010 estima-se incremento de 15%.
Fonte: Celulose Online

N notícias do setor

V

Lançamento da Suzano

isando maior competitividade e satisfação dos
clientes a Suzano está relançando o Pólen Bold.
O novo produto possui como diferencial um
maior corpo, proporcionando uma maior lombada aos livros oferecidos no mercado. Com isso, a empresa reforça sua posição no mercado editorial, apostando no
Pólen como o carro-chefe nesse segmento. Os papéis Pólen, produzidos pela Suzano, compõem a primeira linha de

papéis off-white desenvolvida para atender as necessidades
específicas do mercado editorial. A tonalidade diferenciada
reflete menos luz e, assim, proporciona uma leitura mais
agradável. O produto é encontrado nas versões Soft e Bold
(com maior espessura), vendido nas gramaturas 70 g/m² e
80 g/m² (Pólen Soft) e 70 g/m² e 90 g/m² (Pólen Bold).
Fonte: DeskTop Digital

Sistema inovador para indústria de embalagem

E

m breve chegará aos mercados brasileiro e da
América Latina a nova ferramenta Metrics
IQuote, que está sendo lançada pela Metrics
Sistemas de Informação. A inovação é uma
solução inédita para automação de processos de orçamento que engloba funcionalidades específicas para
usuários do setor de embalagem. Além de conter todos
os recursos para orçamentos gráficos, o sistema conta
com uma biblioteca com os modelos mais utilizados
de embalagens afim de auxiliar o operador na definição

dos parâmetros de cálculo. Para realizar um orçamento
preciso, basta selecionar o modelo, informar as dimensões, o tipo de cartão, os acabamentos e as quantidades.
O desenho do produto pode ser visualizado na tela e o
usuário obtém orçamentos dinâmicos, que podem ser
modificados livremente durante o processo de negociação com o cliente e enviados por e-mail diretamente
pelo sistema.
Fonte: ABTG

Palestra:

Empreendedorismo e
intraempreendedorismo
18 de outubro de 2010
19 h
Sede da ABIGRAF-MG:
Rua Maranhão, 1642
Bairro Funcionários

Programa
• Como se tornar empreendedor.
• Como a gestão pode colaborar.
• Casos nacionais de pequenas e médias empresas.
• Debates como modelos de aplicação.

Realização

Apoio
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Inscrições pelo (031) 3283-1616 ou na sede da ABIGRAF-MG
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A artigo

Seus orçamentos
pagam seus custos?
Márcio Varela*
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esta primeira década do século XXI, assistimos
ao avanço das tecnologias para a indústria
gráfica que, de certa forma, tornou-se acessível
diante do aumento de opções disponíveis no
mercado. Esse ponto positivo, no entanto, vem reforçar a
necessidade das empresas de se tornarem mais competitivas, pois os clientes estão mais exigentes.
O atual cenário exige do empresário uma revisão dos
seus conhecimentos na gestão dos custos de sua empresa,
pois a competição está muito acirrada. Se, por um lado,
houve um provável nivelamento tecnológico, o foco passa
a ser preços competitivos. A tecnologia da informação é
acessível como ferramenta para a elaboração de orçamentos, utilizando a lógica e matematicamente sem erros.
Mas não basta utilizar as rotinas de um software para
formar o seu preço de venda: é necessário dominar muito
bem os conceitos sobre custos. Vender implica também
ter uma equipe afinada em estratégias de vendas, mas isso
ainda não é o suficiente. É necessário que o empresário
tenha domínio sobre os componentes que interferem
diretamente em uma venda, considerando não apenas o
preço competitivo, mas que traga lucro para o negócio.
Nunca será demais rever alguns conceitos e práticas
relacionadas à gestão da indústria gráfica, como, por
exemplo, administração do ponto de equilíbrio e contribuição marginal. Ao elaborar qualquer orçamento
cobrando do cliente corretamente os valores encontrados
pelo método RKW, o empresário terá a confiabilidade
necessária de não estar cometendo nenhuma asneira, pois
todos os seus custos já estarão incluídos no custo/hora,
como pode ser observado quando da montagem do seu
Mapa de Custos.
Cobrando, por exemplo, R$ 100,00 pela hora de uma
impressora, nesse valor já estão incluídos salários, encargos,
depreciação, manutenção, materiais auxiliares, parte do
custo administrativo etc. Quando o empresário ignora essa
realidade, ocorre justamente a situação vivida atualmente:
depredação de preços, prejuízos e falência do setor. O objetivo do método RKW é deixar claro para o empresário um
referencial correto para cobrar seus serviços, ter como pagar
seus compromissos, preparar-se para a modernização tec-

nológica e, melhor ainda, atingir um objetivo maior obter
lucros com o seu negócio.

Ponto de equilíbrio
Na elaboração do Mapa de Custos, encontramos o
custo fixo da empresa, como referencial do que deverá
vender em horas para pagar suas despesas. É preciso entender que esse valor sinaliza uma referência e não uma
meta de faturamento/mês isso porque nele não estão incluídos: a matéria prima, serviços de terceiros, impostos,
comissões etc.
Podemos então dizer que o ponto de equilíbrio começa a
ser delineado a partir daquele dado. Lembre-se de que temos
ainda os custos variáveis que compõem o preço de venda,
diferenciado para cada serviço encomendado. Somente o
valor do custo fixo de uma empresa não é o suficiente para
determinar seu ponto de equilíbrio.
Então, quando poderemos determinar o Ponto de
Equilíbrio da empresa? Conhecendo a média das contribuições marginais que cada serviço executado e realmente
faturado permitiu para abater os custos fixos.

A artigo
Ao faturar um serviço em nossa gráfica, compomos
assim o preço de venda:
1 – Custos variáveis, que deverão ser incorporados
por fornecedores externos e que serão repassados para
os encomendantes:
• Valor dos papéis
• Valor das chapas
• Valor das tintas
• Valor dos serviços terceirizados
• Impostos
• Comissões
2 – Margem de lucro, que será estipulada no orçamento, mas que somente se transformará realmente
em lucro caso seja atingida a meta necessária de vendas nos meses.
3 – Custos fixos, valores cobrados segundo as horas
trabalhadas para cada serviço encomendado:
• Horas gastas na pré-impressão
• Horas gastas na impressão
• Horas gastas no acabamento
É fácil deduzir que, da composição do orçamento,
na realidade a gráfica vende efetivamente as suas horas.
Portanto, a contribuição marginal pode ser entendida da
seguinte forma:
Contribuição marginal = preço de venda (–) matéria
prima (–) serviços de terceiros (–) impostos (–) comissões.
Imaginemos um orçamento fechado com o cliente por
R$ 2.100,00:
Preço de venda:
R$ 2.100,00
Matéria-prima:		
R$ 710,00 (-)
Serviços terceirizados:		
R$ 200,00 (-)
Comissões:			
R$ 120,00 (-)
Impostos:			
R$ 163,00 (-)
Contribuição marginal:
R$ 907,00
Nesse valor estão incluídos as horas vendidas e o correspondente ao lucro previsto. Para saber se a empresa
abateu o seu custo fixo, serea preciso controlar o total das
contribuições marginais apuradas, mensalmente, em todos os serviços vendidos.
A empresa somente atingirá o ponto de equilíbrio
a partir do momento em que o total das contribuições
marginais pagar o custo fixo apurado no Mapa de Custos. Lucro, somente a partir da seguinte conta matemática: total das contribuições marginais apuradas no mês
menos o custo fixo mensal da empresa. No exemplo, o

percentual de contribuição marginal foi de 43%, significando que R$ 907,00 são para o pagamento do custo
fixo, e os restantes 57%, R$ 1.193,00, serão destinados
ao pagamento dos custos variáveis (não ficarão para a
empresa).

Meta de vendas
Devido às grandes variações entre os serviços gráficos, torna-se muito difícil estabelecer uma contribuição
marginal fixa. Mas, para determinarmos a meta de vendas
mensais de uma empresa, teremos que nos basear na média das contribuições marginais apuradas no mês. Para
saber qual seria a meta de vendas, conhecendo a média
mensal das contribuições, podemos nos basear na seguinte fórmula:
Meta de vendas = custo fixo (/) percentual médio das
contribuições marginais (/) 100.
Assim, aproveitando o nosso exemplo, vamos aplicar
essa fórmula:
Meta de vendas = R$ 38.069,80 / 43% / 100
Meta de vendas = R$ 38.069,80 / 0,43
Meta de vendas = R$ 88.534,42
Então, a empresa que tem um custo fixo mensal de
R$ 38.069,80 deverá faturar R$ 88.534,42 para atingir o seu ponto de equilíbrio. O ideal seria que esse
ponto fosse atingido até meados do mês, porque somente a partir desse valor faturado é que a empresa começa a ter lucro. Entendendo melhor: se essa empresa
tem em média 43% de contribuição marginal para todos os serviços vendidos no mês, o valor faturado, R$
88.534,42, será assim dividido: 43% = R$ 38.069,80
estarão pagando o custo fixo; o restante, 57% = R$
50.464,62, será para o pagamento dos custos variáveis
da matéria prima, impostos, comissões etc. para a produção dos serviços.
Uma vez atingido o seu Ponto de Equilíbrio, R$
88.534,42 a empresa começa a ter lucro, segundo esse
raciocínio: permanecendo a média de 43% de Contribuição Marginal, para cada R$ 10,00 faturados além dos R$
88.534,42 teremos a seguinte divisão: R$ 5,70 serão para
o pagamento dos custos variáveis (papéis, chapas, impostos etc.) e R$ 4,30 serão considerados lucro (porque o
custo fixo da empresa já terá sido pago).
Portanto, como se pode notar, afirmar que uma empresa tem lucro é muito mais difícil do que certos gráficos
afirmam.
* Gestão de Pessoas e Organizacional
Pós Graduado em Pedagogia Empresarial
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Perspectivas para a indústria
gráfica no pós-crise
Uma crise talvez esteja acabando. É bom começarmos a nos preparar para a próxima!

U

Flávio Botana*

m dos assuntos que tem sido alvo de grandes discussões no mundo dos negócios, nos últimos meses
é, sem dúvida alguma, a crise econômica mundial,
que realmente balançou os alicerces do mundo
econômico e político e trouxe consequências em maior ou
menor grau para todos nós.
Dentre tudo o que foi dito sobre o assunto, destaco a brilhante palestra do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso,
proferida no 14º Congraf, em novembro de 2008. Naquela
ocasião, Fernando Henrique explicou o caráter cíclico das
crises econômicas, o que daria certa previsibilidade sobre o
que poderia ocorrer. Lembro que tal palestra ocorreu nos primeiros momentos da crise, quando o grau de incerteza sobre
o que viria era altíssimo.
E a análise dessa visão cíclica das crises me levou a duas
reflexões. A primeira é a de que o mundo
não iria acabar com ela. Percebe-se, e
novamente isso foi claramente demonstrado pelo professor Fernando Henrique,
que o mundo vem aprendendo com as
suas crises e consegue entender e enfrentar
melhor as que vêm pela frente. O exemplo típico foi uma série de erros políticos
ocorridos em relação ao sistema bancário
na crise de 1929, que não se repetiram
nos dias de hoje.
Porém, a segunda reflexão é um
pouco mais cruel. É certo que outras crises virão. Mais violentas ou não, mais frequentes ou não, mais catastróficas ou não,
vindas dos países emergentes ou dos desenvolvidos, enfim,
não se sabe como elas se comportarão e nem quando irão
ocorrer, mas que virão não há dúvida.
Além disso, existe um outro aspecto que deve ser ressaltado quando falamos de crises, que é o efeito delas na gestão das
empresas. Culpa-se a crise por uma série de problemas, mas o
que me parece muito claro é que a crise não gera problemas
de gestão.
Ela apenas evidencia problemas que já estavam lá, mas
que, por conta da prosperidade e/ou abundância e/ou cegueira gerencial, não eram visíveis.
A produtividade baixa, os altos custos, a equipe pouco
capacitada, o descontrole sobre a inadimplência e sobre o endi-

vidamento e outros itens que destroem uma empresa estavam
lá, porém uma carteira de pedidos cheia, um caixa suficiente,
crédito em abundância e uma grande movimentação financeira
criavam uma nuvem de efeitos temporários e incipientes, que
escondiam as reais causas dos problemas de gestão.
Quando chega a crise, essa nuvem se dissipa e os resultados negativos aparecem. A empresa não está pior do que
estava. A situação é que não era evidente.
O que a crise faz é uma depuração das empresas. Existirão
menos pedidos, a preços mais baixos, com prazos mais curtos, feitos por empresas menos saudáveis, que pedirão mais
créditos e que talvez não paguem. As negociações chegam a
condições extremas, e esse é o grande check-up para a saúde
das empresas vendedoras.
Aquelas que têm qualidade de gestão anteveem os efeitos
da crise, reorientam a sua estratégia,
agem preventivamente e conseguem
fôlego extra para suportá-la (e, em
alguns casos, até prosperar com ela).
As que não têm qualidade de gestão
tentam vender qualquer coisa, para
qualquer um, a qualquer preço. E os
resultados são desastrosos.
Ao vender qualquer coisa, coloca-se
dentro da produção itens que não são a
especialidade da empresa, e isso faz com
que a produtividade caia e o custo suba.
Ao vender para qualquer um, aumenta-se a inadimplência,
que prejudica o caixa, impactando no endividamento da
empresa. Ao vender a qualquer preço, colocam-se à prova os
custos que são fruto de gorduras desnecessárias, ineficiências
evidentes e materiais mal comprados.
O resultado disso para essas empresas sem gestão é que
muitas delas simplesmente morrem, outras sofrem lesões que
levarão alguns anos para serem reparadas, algumas saem vivas,
porém muito arranhadas e, na melhor das hipóteses, algumas
levam um grande susto.
Logo, os resultados de uma crise nas empresas são
moldados antes de sua chegada, e esse é o ponto que quero
tomar como base para a análise das perspectivas pós-crise
na indústria gráfica.
A depuração do mercado, ocasionada pela crise, traz como
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... sinto falta de um pessimista nos tempos bons,
para nos manter com os
pés no chão.
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consequência empresas melhores. As medidas acertadas que
foram tomadas e os problemas e erros tiveram de ser prontamente administrados, trazendo conhecimento e experiência.
Esse conhecimento fez com que a empresa sobrevivesse a uma
condição extrema. A conclusão óbvia é que, com a melhora
do mercado, essa condição de sobrevivência passa para o estágio de prosperidade, desde que não se percam os progressos
obtidos na crise.
Mas, antes de comentarmos esses progressos, vale lembrar
que, no pós-crise, o mercado raramente volta à condição anterior. As conquistas obtidas pelos seus clientes, como menores
preços, prazos de entrega mais curtos, prazos de pagamento
mais longos, serviços agregados, não serão esquecidas. Cria-se
um novo ambiente, em que as condições de entrada e manutenção de um player no mercado são outras. A exigência do
cliente aumenta.
Quem sobreviveu à crise, e vai prosperar no pós-crise são
as empresas que souberam que medidas tomar e vão saber
como mantê-las no novo ambiente. Foi preciso cortar custos
na crise. Quem soube fazer isso com inteligência, cortando
efetivamente as gorduras, atacando os custos diretos desnecessários e atuando com firmeza e determinação na análise de
desempenho, dos desperdícios e no controle de gastos, obteve
as respostas necessárias e percebeu que a maior parte do resultado de uma empresa hoje não vem das receitas crescentes,
mas de custos reduzidos.
Foi preciso melhorar a produtividade. Quem soube trabalhar corretamente a equipe, treinando adequadamente os seus
funcionários, motivando-os para a obtenção de resultados,
conseguiu muito retorno com pouco investimento.
Foi preciso melhorar a qualidade, e quem utilizou corretamente a tecnologia disponível e se livrou de equipamentos
e processos ineficientes ou onerosos conseguiu melhorar sua
qualidade sem aumentar seus custos.
Portanto, temos um novo ambiente de negócios: empresas

*É gerente da Geográfica e professor da Faculdade
Senai de Tecnologia Gráfica

Essa revista foi impressa com Blanqueta

Phoenix Alemã.

Importadas diretamente pela Marprint.

A Marprint é uma
empresa especializada
em blanquetas para
impressoras planas e
rotativas, com barras
e sem barras, em todos
os formatos.
Rua Campos Sales, 75 - Nova Suíssa
CEP: 30421-031 - Belo Horizonte/ MG
Fone: (31) 3025-5700 Fax: (31) 3025-5749
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melhores atendendo a um mercado mais exigente. Estamos
prontos para uma nova fase de prosperidade. Só nos resta
cuidar de um último ponto, que é crucial. Precisamos cuidar
da memória! E o que significa cuidar da memória? Significa
que, à medida que os resultados forem surgindo, que a empresa
for prosperando e a lucratividade crescendo, não podemos nos
esquecer de tudo o que precisou ser feito nos momentos difíceis:
e que devemos saber ter o controle adequado de custos, desempenho e da estrutura organizacional, para não incorrermos nos
mesmos erros do passado e termos que lutar para sobreviver na
próxima crise. As cicatrizes precisam ficar visíveis!
Na prosperidade, devemos controlar nossos custos como
se houvesse uma crise. Não contrate desnecessariamente; não
faça gastos, só investimentos; pense no longo prazo; dê a chave
do cofre para a pessoa mais conservadora de sua equipe. Na
prosperidade, continue investindo nas pessoas para aumentar
a produtividade. Vamos tirar de cada um o que ele tem de
melhor. Não compre mais equipamentos se os atuais não são
bem aproveitados. Crie procedimentos, implemente, treine,
motive e cobre.
Na prosperidade, invista na qualidade do produto e no
atendimento aos clientes. Mas, aos clientes certos: aqueles que
querem o que sua empresa faz de melhor e que estão dispostos
a pagar por isso. E, mais do que tudo: faça tudo isso pensando
na próxima crise… pois ela virá.
Fiz um comentário numa palestra no final do ano passado que gostaria de repetir para concluir esse tema. Sempre
encontro um otimista nos tempos de crise, e isso é bom. No
entanto, sinto falta de um pessimista nos tempos bons, para
nos manter com os pés no chão.
É isso aí. Vamos colocar os pessimistas para nos ajudar na
boa fase que está por vir.
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Profissionais do mercado gráfico
Nesta seção, a ABIGRAF-MG divulga profissionais de diversas áreas para você,
empresário gráfico. Fique atento e sempre contrate especialistas com referências,
para a garantia de um bom trabalho.
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Ademir (Roland) - (31) 8419-3537
Agraf (José Carlos) - (31) 9612-2807/3384-6217
(manutenção e acabamento)
Alberto - (31) 9951-3653
André - (31) 3418-7671/8452-0352 (eletrônico)
Antônio Catu - (31) 9791-5315 (Catu, Multilith)
Bareta - (31) 9846-0979
Benjamim - (31) 9958-9879
Carlão - (31) 3354-3778/8897-5610
Ermando (Juiz de Fora) - (32) 9102-8433
Feliciano - (31) 9978-2140
Felipe (Salin) - (31) 9947-3959
Grande (Wilson) - (31) 9955-9230
Gutemberg Rodrigues - (31) 9904-8000 (manut. impressoras)
Harley Vieira Neri - (31) 3334-1033/8634-3526 (Roland)
Helbert - (31) 9245-7971
Inocêncio - (31) 3495-8135/3492-9292
Jair - (31) 9123-6748
João Trisco - (31) 3491-4875/9951-4931
José Carlos Fagundes - (31) 9673-0628/3352-0429
(Heidelberg, tipográfica/offset)
José Otaniel - (31) 3398-4164/9132-5546
Juninho (Gesmac) - (31) 9609-7569
Juninho (Nova Lima) - (31) 3541-7606/8801-5628
Júnior - (31) 9254-4792/3423-1800 (Heidelberg e Roland)
Juraci (Baiano) - (31) 3375-6095
Mairink - (31) 8451-5340
Marcelo (Peixe) - (31) 8804-8179
Mazinho - (31) 9115-3922/3051-1801
MJS Mecânica Gráfica - (31) 3442-4288
Oficina Alexandre (Eloi) - (31) 3442-0325/9982-8061
(máquinas e cilindros gráficos)
Péricles - (31) 9991-8274
Ramon Zerlottini - (31) 3442-0325/9142-2543
Reinaldo - (31) 3418-7671/8452-0352 (eletrônico)
Renato - (31) 8829-3952
Rodrigo - (31) 8312-3906
Rogério (Quick) - (31) 8734-1793
Rogério Camargos (Multilith) - (31) 9112-0228
Rosenan - (31) 9984-8140
Salin - (31) 3428-1452/8797-1452

Silvio - (31) 9215-8805
Toninho Fialho - (31) 9977-3777 (Catu, Multilith)
Toninho Viana - (31) 3474-2822/9628-3302
Viana (Mult-Set) - (31) 3451-4164
Vitalmag (Roland) – conserto e peças –
(31) 8471-4223/3383-2158 e (11) 8088-9509
William Bonfim - (31) 9781-9523 (guilhotinas, todas as marcas)
Zema - (31) 8661-5702

Mecânicos/Técnicos de numeradores
Arlem - (31) 3442-4574
Gildázio - (31) 3471-1110

Eletricistas de máquinas gráficas
Agostinho - (31) 3421-5844/8835-3638
Freitas - (31) 9937-3350
Marquinho - (31) 8783-0003
Mazinho - (31) 9115-3922
Élcio - (31) 9705-6345
Reinaldo - (31)8325-8463
Romeu - (31)9173-8842

Amolação de facas
MJS Mecânica Gráfica LTDA - (31) 3442-4288
Torneamento Miotto - (31) 3428-3378
Afiadora Zerllotini - (31) 3421-1083
Indústria de Ferramentas MR Ltda. - (31) 3411-4385

Transporte de máquinas gráficas
Adriano/Negão - (31) 9975-7878
Marcelo - (31) 3486-9322/9954-9322
Júnior - (31) 8606-0796
Paulinho - (31) 9950-0994
Renato - (31) 3427-3809/9242-1873
Sebastião - (31) 9171-6359
Moto Expresso 2 Irmãos - (31) 3273-8005
Fonte: João Marta - Guia de Máquinas e Equipamentos
Gráficos de Minas Gerais

Os dados acima têm caráter meramente informativo. A ABIGRAF-MG se exime de qualquer responsabilidade pela idoneidade
dos profissionais indicados, bem como por eventuais mudanças ocorridas.
Caso haja interesse em modificação e/ou inclusão na lista, solicitamos enviar os dados para o e-mail abigrafmg@abigrafmg.com.br.

Vantagens não faltam para se associar.
Estamos esperando você.
Disponibilização de Banco de Empregos/Empregados
O associado à ABIGRAF-MG pode recorrer ao Banco de Empregos/Empregados da Associação
no momento de contratar novos profissionais. Assim, a seleção pode ser mais assertiva,
pois há referências a respeito dos candidatos.

Outros benefícios:
• Consultório Odontológico
• Consultoria Jurídica, Tributária e Trabalhista
• Cursos no Senai/Cecoteg com descontos
• Cadastro no site ABIGRAF
• Convênios
• Dispor de Espaço para Treinamentos e Palestras a preço diferenciado (Pilotis)
• Participação no Anuário da Indústria Gráfica
• Anúncio de venda/compra de Máquinas e Equipamentos Gráficos
• O maior evento de premiação da indústria gráfica de Minas Gerais “Prêmio Cícero”

Associado, pague sua mensalidade em dia.
Se ainda não se associou, ligue ou faça-nos uma visita.
Ajude a fortalecer o nosso setor.

(31) 3283 1616
abigrafmg@abigrafmg.com.br
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icos ou pobres, todos temos em comum o
tempo: nossas 24 horas não podem ser encurtadas ou estendidas, mas sim devidamente
aproveitadas. Não quero dizer que devemos
usar laboralmente nossas 24 horas – temos sim que saber
dividir bem o tempo para acomodar produção, descanso
e lazer. No entanto, ouço cotidianamente muita gente se
queixar da velocidade da vida moderna, da ansiedade e da
correria sem descanso.
A primeira coisa que recomendo é paradoxal: PARE.
É preciso primeiro analisar com detalhe como está
a rotina conduzida. Muitas vezes vejo pessoas que
fazem infinitas atividades sem qualquer planejamento,
somente reagindo aos estímulos de produção: há um
problema, vá resolver. Este é um dos maiores ladrões de
tempo: a reação por estímulo de urgência. Isso faz com
que deixemos de lado o que é importante: nossa meta,
nossa prioridade.
Para começar a controlar melhor o tempo de que
dispomos, precisamos definir metas e objetivos: o que
queremos realizar naquele dia, naquela semana, em dois
meses, assim por diante. É fundamental ter organização
sobre o que será feito, além de aprender a lidar com o
tempo, o trabalho burocrático e mesmo o telefone.
De um ponto de vista prático, recomendo as atitudes
abaixo para auxiliar em sua concentração e buscar um
melhor uso do tempo:
• Faça um plano diário do que você quer realizar.
Coloque este plano no papel, ou no computador, mas
tenha isso bem claro; não deixe que este plano esteja
somente na sua cabeça. Quando escrevemos, realizamos
a primeira ação para que este plano se concretize.
• Desenvolva lista de metas a atingir (diárias, semanais, mensais e anuais). Não tenha medo de que alguns
pontos não saiam exatamente como planejados; é
importante corrigir as metas periodicamente. Você verá
que irá conquistar os objetivos mais facilmente e ter
melhor noção do tempo que dispôs para isso.
• Tenha prioridades, e aprenda a pesar suas contra
as de seu chefe ou de seus clientes. Não aceite passivamente metas que você sabe que não poderá atingir. Uma
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seu tempo
coisa é superação, vencer desafios. Outra é tentar fazer o
impossível, o que não acontecerá de forma alguma.
• Tenha horário para trabalhar só e outro onde você
está aberto para receber pessoas. Isso ajuda imensamente
na organização. Pode parecer até pretensioso, mas, ao
ser posto em prática irá ajudar muito, inclusive para
aqueles que trabalham ao seu redor.
• Nunca tenha um papel mais do que duas vezes em
suas mãos. Uma vez é muito melhor. Focalize para fazer
isto. Não deixe pendências rolando por muito tempo,
tente resolvê-las e finalizá-las.
• Aproveite a tecnologia – computadores, calculadoras,
handhelds, celulares e telefones fixos. Mas não seja escravo deles. Procure usá-los de acordo com o seu primeiro
planejamento, para que sejam eficazes na sua vida.
• Diminua o tempo gasto com leitura de negócios.
Aprenda a folhear, marque o que for importante e, posteriormente leia com detalhe. Muitas ideias saem mais
facilmente quando juntamos artigos e textos de um
assunto e podemos nos dedicar à leitura totalmente.
• Participe somente de reuniões importantes. A princípio, parece que todas são. Nem tanto: analise o que
realmente precisa de sua presença (e, eventualmente,
até de uma reunião: será que uma conversa informal
pode adiantar?) e procure documentar o que foi falado
e decidido para evitar repetições futuras.
• Faça negócios durante o seu almoço quando isso
puder acrescentar positivamente ao seu dia-a-dia. Não
tente anular o único momento de relaxamento e desestresse. Se não, agende horários viáveis para que você e
seu convidado possam efetivar negócios. Não force seu
corpo, lembre-se do quanto ele é caro!
• Procure fazer uma atividade física todos os dias, nem
que seja uma caminhada de 20 minutos. Isso é excelente
para aliviar sua cabeça e recuperar as energias.
• Por último, aprenda a delegar. Não concentre tudo
em suas mãos, pois isso traz uma sobrecarga e a falsa
sensação de insubstitubilidade. Use seu tempo e trabalho naquilo que somente você é capaz de realizar.
* Disponível em www.otimismoemrede.com.br

o cícero - julho/agosto 2010

Rogério Martins*
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