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Páginas 12, 13, 14, 15 e 16

A indústria gráfica mineira 
mostra a sua força na
2ª edição do Prêmio Cícero 
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editorial

Inteligência, qualidade
e competitividade

traduzidas em prêmios

Ja
ck

s 
Ub

ira
ta

n 
Be

rn
ar

de
s 

de
 F

ar
ia

  -
  P

re
si

de
nt

e 
da

 A
BI

GR
AF

-M
G 

/ S
IG

EM
G

os últimos anos, um dos principais pontos de discussão, 

intensamente abordado por lideranças e empresários do se-

tor, diz respeito à necessidade de as empresas ampliarem 

sua inteligência gerencial, investindo na melhoria da capa-

citação profissional. Embora seja o caminho mais imediato para ge-

rar competitividade, ainda levará tempo para que todos adotem essa 

postura. Porém, existe uma peculiaridade no mercado gráfico que 

demonstra que, paulatinamente, as empresas despertam para o fato 

de que, acima de preços, acima de prazos, o aspecto da qualidade é 

prioridade absoluta. 

Esse reconhecimento pode ser percebido no Prêmio Brasileiro de Ex-

celência Gráfica “Fernando Pini”, cujo número de participantes cresce 

ano após ano e, atualmente, tem a representação de 14 Estados do país. 

A este, somam-se os prêmios organizados regionalmente pelas Abigraf ’s 

de Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 

Paraná – aliás, não tenho dúvidas de que esses concursos são frutos do 

trabalho sério realizado pelos organizadores do concurso nacional. 

Internacionais, nacionais ou regionais, os concursos gráficos 

mostram que o produto impresso brasileiro melhorou muito de al-

guns anos para cá. Porém, mais do que isso, impressiona a evolução 

das próprias gráficas. Estamos derrubando as distâncias e os paradig-

mas. O crescimento no número de inscritos nos prêmios é a prova 

de que as gráficas estão mais atentas e sabem que, qualquer que seja 

seu porte, ainda que pequeno ou médio, é possível concorrer até 

mesmo com grandes corporações. E isso não é apenas porque, de 

tempos para cá, o acesso à tecnologia foi ampliado, pois qualidade 

não depende apenas de investimento em máquinas. A qualidade está 

mais diretamente vinculada a um ganho de consciência, de melhor 

gerenciamento das empresas e de empenho em produzir trabalhos 

acima dos padrões, ainda que sob condições mais dificultosas. Fica, 

então, bastante claro que não existiria tal excelência sem uma gestão 
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editorial

inteligente a amparar a produção. É preciso saber pensar, saber fazer, 

para que os equipamentos, mesmo as tecnologias mais modernas, 

entreguem o melhor desempenho. 

Ainda que não seja uma equação de solução direta, e não neces-

sariamente traga novos clientes, ser vencedor nesse tipo de premia-

ção traz também um inegável reconhecimento do alto padrão e das 

técnicas especiais de impressão empregadas. Agrega valor à marca, 

dá destaque e abre portas para novos mercados. É um gerador de 

competitividade, um diferencial de mercado, um fator que amplifica 

e dá credibilidade à empresa. Os prêmios podem servir como reforço 

na consolidação da imagem não apenas perante os clientes, mas tam-

bém perante parceiros e fornecedores. É um ótimo cartão de visitas, 

principalmente em um mercado tão competitivo como o nosso.  

Também não se pode negar que a conquista dessas premiações 

é o resultado visível do empenho na realização de um trabalho. Em 

outras palavras, é a confirmação pelo ambiente externo daquilo que 

foi construído a partir da filosofia na base da empresa, de sua serie-

dade. Além do reconhecimento para a empresa, internamente essa 

distinção se traduz em  satisfação e orgulho. Cada um que faz parte 

da equipe sente-se vencedor, estimulado. A verdade é que um prê-

mio gera como subproduto maior percepção e mais dedicação na 

questão da qualidade. 

Hoje, a opinião geral dos empresários é de que qualidade é bom 

e traz resultados, mas um prêmio, ainda que traga visibilidade, não é 

mero instrumento de marketing. Esse argumento somente trará re-

sultados a partir do momento em que a empresa souber transformar 

esse reconhecimento, valendo-se da expressividade de sua equipe de 

vendas e de seu posicionamento perante os clientes. Ou seja, signifi-

ca mais uma vez ter inteligência gerencial para trabalhar esse trunfo 

estrategicamente.  

Ganhar um prêmio também é importante para aferir qualidade, 

estabelecer parâmetros que podem ser superados a partir de uma 

análise crítica para estabelecer melhorias. É um incentivo para con-

tinuar preservando princípios, mantendo ou melhorando padrões e 

buscando técnicas de produção inovadoras como fatores de diferen-

ciação. E isso só é possível somando comprometimento, experiência 

e profissionalismo da equipe de produção e de todos que sabem da 

importância de seu papel no processo de uma empresa que pensa de 

forma inteligente.

E
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C om a preocupação de transformar Belo Horizonte em um 
centro dinâmico de produção gráfica, com capacidade para 
competir nacionalmente com as grandes empresas do seg-
mento, está em pleno funcionamento na capital mineira a 

pós-graduação em Gestão de Processos de Produção Gráfica. 
Iniciado em agosto do ano passado, o curso, que está em sua 

primeira turma, reúne 42 alunos ligados às áreas de comunicação, 
design e afins, atuantes nos segmentos de agências de publicidade, 
gráficas, editoras e jornais, entre outros. O programa é inédito no 
país e tem como parceiros a Associação Brasileira da Indústria Gráfica 
(ABIGRAF-MG), Escola Fiemg de Líderes Empresariais, Sebrae 
Minas e Centro Universitário Newton Paiva. 

A finalidade, de acordo com o professor Ricardo Quaresma, 
coordenador do curso, é formar profissionais altamente qualificados, 
competitivos e versáteis, abrangendo as áreas de tecnologia, gestão de 
processos, produção gráfica, sistemas de controle e aplicativos. 

“Existe hoje, no nosso mercado, uma formação muito técnica. O 
que buscamos é dar aos alunos uma visão mais integrada de toda a 
cadeia, mais sistêmica, abrangendo tanto os conhecimentos teóricos 
quanto práticos, especialmente na área de gestão da indústria”, ressalta. 

A consultora do Sebrae Minas, Gláucia Maria Vasconcellos Vale, 
acrescenta que um dos grandes diferenciais do curso é sua associação à 
Escola Theobaldo de Nigris, em São Paulo. Trata-se do principal cen-
tro de artes gráficas existente na América Latina, que, inclusive, lançou, 
no ano passado, um curso semelhante ao do Sebrae. “Tal iniciativa 

Pós-graduação em Gestão de Processos de 
Produção Gráfica tem programa inédito no país

sebrae/geor

reforça o acerto da estratégia adotada pelos parceiros do Projeto de 
Revitalização da Indústria da Comunicação em Minas Gerais”. 

Já foram realizadas missões de alunos e professores de Belo 
Horizonte a São Paulo, para conhecimento das instalações e labora-
tórios desse centro, contato com instrutores locais e visitas a grandes 
empresas do setor. As missões foram organizadas pela Escola Fiemg, 
que também prevê, para este ano, uma série de palestras que serão 
ministradas por professores da Theobaldo de Nigris.

O presidente da ABIGRAF-MG, Jacks Ubiratan Bernardes de 
Faria, destaca que ações como essa serão fundamentais para criar em 
Minas Gerais uma competência na área de gestão de produção gráfi-
ca. “Atualmente, muitas das demandas locais são atendidas em outras 
praças, como São Paulo e Rio. Queremos reverter esse quadro”, 
informa, lembrando que os problemas enfrentados pelo setor estão 
ligados à qualificação profissional, desenvolvimento de mercado e 
fortalecimento das instituições representativas.

Revitalização da Indústria
A criação da pós-graduação em Gestão de Processos de Produção 

Gráfica está inserida em um projeto maior, desenvolvido pelo Sebrae 
e parceiros: a Revitalização da Indústria da Comunicação em Minas 
Gerais. O programa será executado em um horizonte de três anos 
(2005-2007), com o objetivo de tornar o Estado um pólo de comu-
nicação, nacionalmente competitivo. 

“Embora tenhamos muitos profissionais de qualidade, muitas 
das demandas do mercado são canalizadas para empresas localizadas 
no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Temos que reverter esse quadro, 
com empresas locais altamente competitivas”, explica a gestora do 
projeto, Gláucia Vale. 

Visando mudar essa realidade, a iniciativa prevê um conjunto 
de ações com foco na ampliação e melhoria do mercado de trabalho 
local, incremento do desempenho das empresas do setor e fortaleci-
mento das entidades representativas. 

O trabalho, segundo Gláucia, volta-se para alguns segmentos 
prioritários: as agências de comunicação; as interfaces entre estas 
e o setor gráfico; setor livreiro (editoras, livrarias e distribuido-
ras); e emissoras de rádio. “Para atingir as metas, cada parceiro 
está investindo no aperfeiçoamento profissional e na capacitação 
empresarial dos vários segmentos que compõem a cadeia da 
indústria da comunicação”, explica. 

Fazem parte atualmente do programa, além da ABIGRAF-MG 
e a Escola Fiemg, o Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas 
(SJPMG); a Associação Mineira de Rádio e Televisão (Amirt) e a 
Câmara Mineira do Livro.
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aso não haja uma vigorosa 
tomada de diretriz por parte 
das melhores lideranças da 
nação, será impossível su-

perarmos a dicotomia de país rico e 
povo pobre. Muitos são os que indi-
cam o custo Brasil como o vilão de 
nosso fraco crescimento, sem apontar 
esse custo objetivamente. Também, 
não são apresentadas as maneiras de 
reduzir-lhe o efeito, que é a raiz da 
pobreza de parcela ponderável da po-
pulação.

Há anos temos sustentado que 
sem poupança pública de natureza 
estrutural, nada feito. Com a extorsiva carga tributária e 
sem reformas estruturais, o Estado se elefantiza, onerando 
principalmente a parcela pobre do povo. As empresas não 
atreladas ao poder político ficam anêmicas, pois seu sangue 
é sugado pelo mais ilógico sistema tributário do mundo, e a 
burocracia estatal desestimula os pequenos e médios empre-
endedores, empurrando-os para a informalidade. Enquanto 
40% do PIB é destinado ao pagamento de tributos com 
vista a sustentar o custo Brasil, o Poder Público vive, para-
doxalmente, de dinheiro emprestado. Em lugar do capital 
de giro – recurso líquido – o Estado carrega nas mãos o 
histórico e caricato pires, cheio de promissórias que fazem 
subir os juros, a dívida pública, além de impedir o cresci-
mento do país. 

Como sair disso? Fala-se em redução de juros, mas não é 
assim que se resolve o problema. Ora, é impossível abando-
nar-se a lógica da relação de causa e efeito. Os juros são al-
tos porque o Estado brasileiro tem dívida elevada. Os juros 
são, pois, o efeito. A causa é a dívida e a falta de numerário 
no cofre em decorrência do gigantismo do Estado que, ele-
fantizado, não consegue viver com R$800 bilhões (40% do 
PIB). Precisa, portanto, colocar promissórias que sugam a 
poupança popular. Isso parece um beco sem saída. Mas não 
é. Há luz no fim do túnel!

Em tempo de eleições se os protagonistas do jogo polí-
tico tiverem um mínimo de seriedade discutirão o peso do 
Estado. Com efeito, já se fala em Constituinte exclusiva. 
Mas vale ressaltar que, de forma equivocada, a convocação 
seria apenas para reforma pontual (política). Além disso, 
alguns juristas, receando a possibilidade de golpe, já se 
opuseram a tal convocação. Outros sustentam que Cons-

tituinte só se justifica em razão 
de ruptura do regime ou golpe de 
estado. Todavia, não se pode aqui 
concordar que haja necessidade 
de ruptura ou golpe para ter-se 
uma nova Ordem, efetivamente 
democrática e inteligente. Ora, 
retroagindo no tempo vê-se que 
a Carta vigente fora promulgada 
no final de 1988 – quase quatro 
anos depois da saída dos militares 
do poder! – sem que houvesse, 
naquele intervalo, qualquer gol-
pe de estado. 

A Assembléia extraordinária 
que idealizamos (com Congresso ordinário, nem pensar!) 
tem o objetivo de recriar o Estado, com uma nova infra-
estrutura legal. A idéia central é jurídico-econômica. Ou 
seja, construir um novo Estado republicano (res publica), 
não perdulário e controlado pela nação. Também não se 
pode permitir que o ideal republicano seja escamoteado por 
leis malfeitas, transformando a soberania do povo num con-
domínio imperial, que permite a certos príncipes dizerem, 
em relação a si próprios, “o Estado somos nós”. Essa Carta 
que aí está o permite. Então, se a nação brasileira dese-
ja vivenciar uma clara forma republicana de estado deve 
outorgar uma nova Ordem jurídica fundamental ou uma 
megarreforma da vigente, por meio de Poder Constituinte 
exclusivo. Porque faz-se necessário reduzir estruturas esta-
tais como Congresso Nacional, tribunais de Contas, minis-
térios, certos órgãos do Poder Judiciário, repensar o sistema 
bicameral, bem como extinguir corporações burocráticas 
inúteis, etc. a fim de que se possa poupar, de saída, 4% do 
PIB ou 10% da carga tributária, o que dará em torno de 80  
bilhões de reais/ano. Com isso, e a recuperação do princí-
pio da moralidade pública, redundando em mais economia 
conjuntural (de governo), reduzir-se-ão os tributos, a in-
formalidade perderá a razão de ser, a arrecadação pública 
de qualidade crescerá, o serviço da dívida cairá juntamente 
com os juros, a pobreza e a violência. É a grande virada que 
a nação outorgará a seus filhos em breve. Terá sido a bem-
aventurança!

José Ribamar C. Cruz.
Advogado, diretor da Associação Brasileira

da Indústria Gráfica (Abigraf-MG)

A hora da virada
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o dia 23 de junho de 2006, entrou em vigor a nova 

Convenção Coletiva de Trabalho para o setor gráfico. 

As Indústrias Gráficas do Estado de Minas Gerais 

concederam um reajuste salarial de 7,5% aplicado 

sobre o salário de 1º de maio de 2005, compensando todas as 

antecipações ou reajustes salariais, espontâneos ou compulsó-

rios, que haviam sido concedidos, a partir daquela data, salvo 

os decorrentes de promoção, transferência, equiparação salarial, 

implementação de idade e término de aprendizagem. Em virtude 

do reajuste, as empresas pagaram, até o dia 20 de julho de 2006, 

as diferenças salariais decorrentes do mês de maio e junho. As 

cidades abrangidas são: Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, 

Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Divinópolis Ibirité, 

Igarapé, Itaúna, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Matozinhos, Nova 

Lima, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão 

das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia, São José da Lapa, 

Sete Lagoas, Vespasiano. A Convenção na íntegra está no site 

www.abigrafmg.com.br

N
Convenção Coletiva

 
onaldo Alves Martins é o novo pre-

sidente do Sindicato das Indústrias 

Gráficas de Uberaba. Proprietário 

da R & C Editora e Gráfica Ltda, 

Ronaldo foi também vice-presidente do Sindicato 

por seis anos. Ele ocupa o cargo até 2009 e 

pretende, durante seu mandato, melhorar o 

serviço do setor na região: “O objetivo é capa-

citar os profissionais, investir em maquinários e 

concentrar todos os trabalhos em Uberaba”.

R
Novo presidente do sindicato de Uberaba 

“Além do bom relacionamento profissional e pessoal com a equipe da Heidelberg, poder contar com toda a estrutura de vendas
e assistência técnica, com um atendimento hábil e de qualidade, são as grandes vantagens de ter a Heidelberg tão perto de
nós.”

Carlos Alberto Castro - Gráfica Tamoios - Belo Horizonte

Integrados para o Sucesso.

Heidelberg do Brasil
Rua Timbiras, 2953 • 30140-062 • Belo Horizonte • MG
Tel./Fax: +55 31 3295-3553
atendimento@heidelberg.com

Carlos Alberto Castro,Gráfica Tamoios

systemservice, Heidelberg do Brasil

Anúncio Tamoios  7/17/06  3:14 PM  Page 1

A ABIGRAF-MG e o SIGEMG informam que o telefone 0800-321999 foi desativado.
Continuam inalterados os números: (31)3283-1616 e Fax: (31)3284-6592.
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Senai/Cecoteg – Centro de Comunicação, Design e Tec-
nologia Gráfica realizou, nos dias 20 e 21 de julho, a ceri-
mônia de entrega de certificados de conclusão aos forman-
dos do primeiro semestre de 2006. 

A solenidade de formatura do dia 20 recebeu cerca de 48 forman-
dos dos cursos de Aprendizagem Industrial e Iniciação Profissional 
Gráfica e seus familiares, que, somados a gerência, docentes e super-
visores da escola presentes, totalizaram um público de cerca de 240 
pessoas. Entre tantas homenagens, os formandos receberam também 
o incentivo profissional de seu paraninfo, o Sr. José Geraldo Raposo, 
tradicional empresário gráfico do município de Sete Lagoas.  

O curso de Aprendizagem Industrial Gráfica, que visa à qualifica-
ção técnica de jovens profissionais de 16 a 23 anos, é gratuito e repre-
senta um diferencial no mercado competitivo. Este programa capa-
cita o “Menor Aprendiz” a entender o processo de produção gráfica, 
compreendendo e operando impressoras off-set planas de pequenos 
formatos, impressoras serigráficas manuais e a realizar acabamento 
das peças gráficas.

No dia 21, o evento reuniu, aproximadamente, 210 convida-
dos, entre eles, 10 formandos do curso Técnico em Artes Gráficas 
e 50 do Técnico em Design de Comunicação Gráfica. Esses alunos 
elegeram como homenageados os instrutores de formação profis-
sional Mário Rodrigues, Décio Guanabarino e Luiz Augusto Nasci-
mento. Para a celebração dessa noite, foi escolhido como paraninfo 
o professor do Cecoteg, Toninho Matos, que, em nome da escola 
e num discurso emocionado, prestou homenagens aos concluintes 
dos cursos técnicos. 

O Técnico em Artes Gráficas é um curso que busca a formação 
de profissionais capazes de entender o desenvolvimento de um pro-
jeto gráfico, desde a pré-impressão até o acabamento. Os formandos 
têm habilidades de propor soluções técnicas adequadas, visando à 
redução de tempo e custos de produção. 

O curso Técnico em Design de Comunicação Gráfica habili-
ta o aluno a prestar assistência operacional no desenvolvimento de 
projetos e produções gráficas, demonstrando habilidades em análises 
e pesquisas. Poderá compreender um projeto gráfico em toda a sua 
concepção e conceituação, através da informação, comunicação e tec-
nologia, adequando o layout ao processo de reprodução industrial.

Com vistas ao alcance da proposta fundamental dos cursos que 
oferece, o Senai investe na formação técnica de seus alunos que, além 
de conhecer o processo de produção gráfica, são orientados à constru-
ção de uma postura profissional adequada ao mercado de trabalho e 
suas exigências, sejam elas de âmbito técnico ou pessoal.  

Com a inserção desses alunos no mercado de trabalho, o Senai/
Cecoteg contribui para o aumento do nível técnico dos profissionais 
do setor gráfico, reafirmando seu compromisso principal: propor 
mudanças eficientes que atendam às demandas e exigências da in-
dústria gráfica. 

O Senai/Cecoteg, através de sua gerente Márcia Andrade Carmo, 
agradece às manifestações de carinho recebidas durante e após a ceri-
mônia de Formatura do 1º semestre de 2006 e também parabeniza 
o empenho dos funcionários e colaboradores envolvidos no evento, 
pois “uma educação de qualidade só se faz com a participação de toda 
a comunidade escolar”.

Formatura no Senai/Cecoteg

O

senai - cecoteg

Núcleo de Inovação e Design Gráfico do Senai/Ceco-
teg visa contribuir para o desenvolvimento das empre-
sas e produtos de Minas Gerais através da prestação 
de serviços em assessoria de projetos de comunica-

ção estratégica para empresas e/ou produtos, desenvolvimento 
de identidade visual, marca, projetos de embalagens, criação 
de material institucional de divulgação, web sites e produção 
multimídia. Para a viabilização dessas atividades, o Núcleo de 
Design conta com a parceria do Sebrae.

O Núcleo de Design, juntamente com o IEL /Instituto Es-
trada Real, possibilitou o  desenvolvimento de identidade visual, 

marca, rótulos, embalagens e sinalização a mais de 25 empresas 
dos setores de cachaça, laticínios e jóias através do projeto “Es-
trada Real de Produção Associada ao Turismo”

Atualmente, o Núcleo tem atendido a aproximadamente 
40 empresas do setor alimentício. O projeto teve início com 
uma palestra, que visava à conscientização dos empresários para 
a valorização de seu produto através do design. Paralelamente, 
foi feito um diagnóstico de cada empresa, a partir do qual detec-
taram-se diversas necessidades. Como resultado do diagnóstico, 
todas as empresas receberão consultoria individual em design 
gráfico ainda neste semestre.

Núcleo do SENAI/CECOTEG de Inovação e
Design Gráfico atende Estrada Real

O
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procura por maior profissionalização e ferramentas de 

gestão administrativa tem ampliado os trabalhos de 

Gestão Estratégica Orientada para Resultados (Geor), 

dentro da parceria ABIGRAF-MG e Sebrae Minas. 

Um dos maiores ganhos é o aumento do grau de participação 

das empresas, com a filiação aos seus sindicatos, principalmente, 

no interior do Estado. “É evidente o aumento da participação 

das empresas, o que é muito positivo”, afirma a coordenadora do 

trabalho no Sebrae Minas, Maria Carmem Diniz. 

Outro ponto deste trabalho que merece destaque é a melhoria 

da gestão das empresas, importante, principalmente, pelo perfil 

de pequenas e microempresas. “As grandes empresas buscam tec-

nologia no Brasil e no exterior. As pequenas têm dificuldades no 

aperfeiçoamento de sua gestão administrativa e tecnológica, e agora 

estão podendo contar com isso”, diz Maria Carmem. 

A ABIGRAF- MG vem fazendo, também, um grande projeto 

estruturador, chamado Integração. Através dele, é possível que 

as empresas ampliem seu nível de conhecimento sobre a gestão 

administrativa sem estar envolvidas com o projeto Geor. Elas são 

atendidas em suas necessidades individuais, como diagnóstico 

setorial, desenvolvimento de software de gestão, ações de ensino a 

distância, entre outras. 

Hoje, o número de gráficas formais no Estado é de 1,2 mil, 

segundo Maria Carmem, e, desse universo, 180 são atendidas dire-

tamente dentro do projeto Geor. O Projeto Integração soma mais 

de 400 empresas atendidas. “O setor está se organizando cada dia 

mais, tem estratégias e lideranças e as empresas tendem e deveriam 

participar mais”, afirma. 

O Sebrae Minas disponibiliza as ferramentas, e nota-se um 

maior esforço dos sindicatos no interior, que têm conseguido 

realizar ações louváveis, que antes não eram desenvolvidas. “Nossa 

busca é sensibilizar mais empresas para aderirem ao programa. O 

setor ganha muito com isso”, destaca.

O projeto de Geor realizado em Minas é um dos poucos do 

país; somente no Distrito Federal há outro trabalho semelhante. 

Em Minas Gerais, Maria Carmem está trabalhando com dez gru-

pos de empresas, o que ela considera muito  significativo. Em São 

Paulo, o maior mercado gráfico do país, de uma maneira ou de 

outra, as empresas resolvem seus problemas sem o envolvimento da 

força coletiva. Em Minas, o trabalho coletivo é muito importante 

para o crescimento do parque gráfico. 

O presidente do Sebrae Minas e vice-presidente da ABIGRAF-

MG, Luiz Carlos Dias Oliveira, diz que era um desejo que a 

indústria gráfica tivesse participação dentro do órgão, não somente 

pelo trabalho desenvolvido no Geor, mas em todas as outras ações, 

inclusive com os funcionários da fábrica.

O trabalho coletivo é fundamental para o 
crescimento do parque gráfico

A
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s gráficos que trabalham com impressão de docu-

mentos e notas fiscais passarão a contar com uma 

nova sistemática de solicitação via internet, no site 

da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF). Trata-se 

do Controle de Documentos Fiscais Autorizados (CDFA), 

com previsão de entrar em vigor no final de agosto ou no 

mês de setembro. A implantação desse sistema vem sendo 

estudada há cerca de um ano e meio e estava prevista para vi-

gorar desde o dia 2 de agosto, mas, por problemas no sistema 

de informática da SEF, foi prorrogada.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfi-

ca-Regional Minas Gerais (ABIGRAF-MG), Jacks Ubiratan 

Bernardes de Faria, afirma que, conceitualmente, a nova sis-

temática está bem-estruturada, porém os gráficos precisam se 

adaptar e se atualizar quanto à conexão à internet. “No início 

poderá haver alguma dificuldade, mas o sistema traz a vanta-

gem de facilitar as solicitações de impressão de documentos 

fiscais, na medida em que concentra os procedimentos em um 

único local e torna os processos mais transparentes”, afirma.

Jacks Ubiratan diz que há muitos anos as Secretarias de 

Estado da Fazenda dos vários Estados no Conselho de Polí-

tica Fazendária (Confaz) vêm informatizando seus sistemas, 

para obter um maior controle sobre os dados dos contribuin-

tes, com o intuito de reduzir a sonegação e aumentar a recei-

ta. A implantação do CDFA faz parte desses procedimentos, 

atingindo agora os gráficos que trabalham com a impressão 

de documentos e notas fiscais, eliminando a solicitação junto 

à ABIGRAF-MG e aos Sindicatos Regionais. 

O gerente Administrativo e Financeiro da entidade, José 

Carlos Cruz, explica que, até o momento, por exigência da 

SEF, a solicitação para impressão de documentos fiscais é fei-

ta na ABIGRAF-MG e Sindicatos. Mas, desde meados deste 

ano, o órgão soltou uma instrução de que esse procedimento 

seria suspenso a partir do dia 17 de julho, quando teria que 

ser feito on-line. Porém, esta data foi adiada para o dia 2 de 

agosto, e agora o prazo deverá ser até o final de agosto.  

Apesar de todas essas postergações, Cruz afirma que o 

novo sistema entrará em vigor e que os gráficos terão que se 

Solicitação de SIDF passa a ser virtual

O

Os gráficos precisam ficar atentos às mudanças feitas pela SEF para obtenção da autorização

jurídicoJ
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O 
s procedimentos de automatização das áreas fazendá-

rias dos governos: federal, estadual e municipal estão 

sendo, cada dia mais, aperfeiçoados. De acordo com 

o presidente da ABIGRAF-MG, Jacks Ubiratan, já 

existem convênios prevendo a implantação da Nota Fiscal 

eletrônica, com a participação de grandes empresas em al-

guns projetos em Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul 

e São Paulo. Na visão das secretarias, isso reduziria o custo 

contábil e ajudaria a evitar ainda mais a sonegação, com o 

aumento de arrecadação.

Jacks Ubiratan adverte que, para os gráficos, a NF eletrônica tra-

ria um grande  impacto, já que o documento poderia ser impresso 

em uma folha em branco, diretamente na impressora da empresa. 

Porém, explica que o setor já está negociando a possibilidade de que 

essa impressão seja feita em um formulário específico, preservando 

o trabalho gráfico.

O

adaptar à internet, primeiro se cadastrando junto à SEF (pelo 

site) e pegando sua senha de acesso. Isso permitirá a entrada 

no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual 

(Siare), para acompanhamento e digitação de dados até a ob-

tenção da autorização de impressão dos documentos fiscais. 

Os gráficos precisam ficar atentos também às mudanças 

feitas pela SEF para obtenção da autorização. Na internet, 

quem passará a solicitar a impressão de documentos fiscais 

será o contribuinte ou seu contador, que indicará que gráfi-

ca fará o serviço. A partir desse momento é que os gráficos 

entram no processo, fazendo o “aceite” ou a “recusa” do tra-

balho. A SEF, então, verificará se a gráfica está cadastrada 

e dentro das regras estabelecidas, liberando a impressão dos 

documentos, sua numeração e os procedimentos já conheci-

dos, como a necessidade do envio da “via cega” ou modelo 

de documento a ser impresso. 

Certificação
Cruz ressalta que a ABIGRAF-MG, por exigência da 

SEF, vem fazendo o trabalho de certificação das empresas, 

e somente aquelas que participarem desse processo é que  

estarão aptas a imprimir notas fiscais. Segundo ele, o Es-

tado passou a exigir que todo o processo de confecção de 

qualquer documento fiscal – bloco de nota fiscal, formulá-

rio contínuo ou jogo solto por PED. “Somente estão sendo 

cadastradas as gráficas que têm competência e maquinário 

para fazer todo o processo, sem terceirizar nenhuma etapa 

do documento fiscal”, afirma. 

 Por isso, no ano passado, a ABIGRAF-MG contratou 

uma empresa para fazer o levantamento nas cerca de 1,5 

mil gráficas no Estado, através de entrevistas e visitas, para 

conhecer seu parque gráfico, e emitiu uma etiqueta para as 

máquinas, a fim de facilitar o seu monitoramento. Algumas 

gráficas ainda estão neste processo, mas ainda há tempo, por-

que a entidade conseguiu um prazo, junto à SEF, de dois 

meses, após a entrada em vigor do novo sistema, para que a 

certificação fosse finalizada.

Para o gráfico, diz Cruz, o novo procedimento tem aspec-

tos positivos, já que não haverá mais necessidade de desloca-

mento para conseguir a autorização, além da economia, pois 

cada solicitação tem o custo atual de R$ 1,30. Porém, a grande 

maioria tem, agora, que se familiarizar com a internet e as for-

mas de acesso on line, bem como adquirir equipamentos de 

informática.  “Muitas cidades do interior não possuem inter-

net banda larga, que dá mais rapidez de acesso, e os procedi-

mentos poderão ser mais lentos na forma discada”, ressalta. 

A entrada em vigor do novo sistema causará, também, 

grande impacto na atual estrutura da ABIGRAF-MG, dian-

te da perda de receita da entidade. Hoje, a cobrança das 

SIDF’s representa 70% do faturamento mensal e, sem esses 

recursos, a entidade está revendo todo seu funcionamento 

administrativo.

jurídicoJ

A Overlake parabeniza os vencedores do
Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica Cícero 2006.

Rua Colônia Leopoldina, 185 - Cumbica - 07220-040 Guarulhos SP - Tel : 11 6488-0938 - overlake@overlake.com.br - www.overlake.com.br

Solicite nosso catálogo
de vernizes gráficos
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Noite de entrega do Prêmio Cícero
reúne a indústria gráfica mineira

  
entrega do Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica 

Cícero-2006, promovido pela ABIGRAF-MG e 

considerado o maior evento do setor no Estado, 

reuniu mais de 400 pessoas no auditório da Câmara 

de Dirigentes Lojistas (CDL), no dia 15 de julho. O destaque 

da solenidade foi a entrega, este ano, do Grand Prix, conside-

rado o Oscar do setor, para a Gráfica Tamóios, nas categorias 

Melhor Impressão e Melhor Acabamento Editorial e para 

a Cartonagem Fênix, premiada com Melhor Acabamento 

Cartotécnico. A Gráfica 101 foi outro destaque da noite 

por ter conquistado as premiações Rótulos Convencionais, 

Pôsteres e Cartazes e Catálogos Promocionais. 

A edição contou com mais de 160 peças, inscritas em oito 

segmentos representados em 21 categorias, com a ampliação 

da categoria comercial e premiação a fornecedores. De acor-

do com o presidente da ABIGRAF- MG, Jacks Ubiratan de 

Faria, a premiação é uma oportunidade de reunir o setor, 

num momento de congraçamento, e “premiar” o associa-

tivismo. “O evento permite que a indústria gráfica mineira 

mostre sua qualidade, eficiência e criatividade, estimulando 

a capacidade tecnológica”, destaca.

O diretor-superintendente da Gráfica Tamóios, Carlos 

Alberto da Rocha Castro, afirma que a premiação é o reco-

nhecimento da qualidade dos trabalhos desenvolvidos pela 

empresa, que tem 58 anos de mercado e há 10 anos vem 

se destacando no segmento promocional. É uma forma de 

se expor, colocando seus trabalhos para julgamento de um 

corpo técnico altamente gabaritado, como a Associação 

A

Realização: Coordenação: Apoio:
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Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG) e o Centro de 

Comunicação, Design e Tecnologia Gráfica (Senai/Cecoteg). 

Para comemorar a premiação, já lançou a campanha institu-

cional: “A Gráfica Tamóios faz a melhor impressão de Minas. 

E não foi a gente quem disse”.

Carlos Alberto ressalta, ainda, que a empresa trabalha 

com o que há de mais moderno e de melhor qualidade no 

mercado de pré-impressão, impressão e acabamento, fruto, 

principalmente, de investimentos em pessoal e maquinário, 

num montante estimado, somente nos últimos dois anos, em 

R$ 4,5 milhões. “Temos a preocupação de sempre renovar 

nossos equipamentos, apesar do alto custo que enfrentamos 

no Brasil”, afirma. Segundo ele, todos os equipamentos mais 

modernos têm que ser importados a uma taxa de 35% a 40% 

de nacionalização, o que encarece os custos do empreendi-

mento. 

A Gráfica Tamóios utiliza o  CTP (que elimina o foto-

lito), com  automação dos processos de pré-impressão e 

impressão e o monitoramento contínuo da qualidade em 

todo o processo produtivo. Além dos Grand Prix (Melhor 

Impressão e Melhor Acabamento), a empresa foi premiada 

este ano nas categorias Pastas com Acabamentos Especiais, 

Revistas Institucionais e Relatório Institucional. “A pre-

miação é uma competição saudável entre os concorrentes e  

estimula o contínuo desejo de melhoria da qualidade final 

dos produtos”, destaca.

O diretor da Cartonagem Fênix, Ildeu Silveira e Silva, 

com 50 anos de mercado mineiro, também elogia este tipo 

de premiação, como um incentivo à busca, cada vez maior, 

de qualidade e aperfeiçoamento tecnológico. Segundo ele, 

sua empresa é muito exigida em relação à qualidade, princi-

palmente porque tem, entre seus principais clientes, grandes 

laboratórios farmacêuticos, muitos com ISO 9000, com  

regras rigorosas a cumprir, da produção à embalagem. 

 “Por isso, o recebimento do Grand Prix é o coroamen-

to de um trabalho árduo em busca de novas tecnologias e 

aperfeiçoamento dos recursos humanos”, afirma Ildeu Silva.  

A empresa tem investido pesado para modernizar seus 

equipamentos, com a compra de novas máquinas que 

demandaram em torno de R$ 4 milhões nos últimos três 

anos. Ele destaca, por exemplo, a máquina de impressão 

cinco cores mais verniz, e, atualmente, incrementa sua área 

de fotolito, permitindo uma qualidade de excelência na gra-

vação de chapa, formatação de cores, retículos etc. 

Promoção
A realização do evento contou com o patrocínio das 

empresas Encapa, Heildelberg, KSR e Rio Branco. Além do 

agradecimento especial às empresas que deram sua parcela 

de contribuição através de seus serviços, como a Hot-Book 

Acabamentos Gráficos Ltda., Envelograf Ltda., Imprimaset 

Ltda., Primacor Gráfica e Editora Ltda., Gibran Artes 

Gráficas Ltda., Gráfica e Editora 101 Ltda., Editora O 

Lutador, Atividade Editora Gráfica Ltda. e Senai/Cecoteg. 

Um destaque especial, também, para as entidade que 

apoiaram a premiação, como os Sindicatos das Indústrias 

Gráficas de  Juiz de Fora, Montes Claros, Sul de Minas, 

Uberaba, Uberlândia e Varginha; AMP – Associação 

Mineira de Propaganda; Sinapro - Sindicato das Agências de 

Propaganda no Estado de Minas Gerais; CCPMG – Clube 

de Criação Publicitária de Minas Gerais; Abap – Associação 

Brasileira de Agências de Publicidade Capítulo Minas 

Gerais; SIGEMG – Sindicato das Indústrias Gráficas no 

Estado de Minas Gerais; Sebrae MG – Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas; e Sistema Fiemg – Federação 

das Indústrias do Estado de Minas Gerais.

Fizeram parte da Comissão Julgadora a professora 

Simone Ferrarese, coordenadora responsável pelos cursos 

de Graduação e Pós-graduação da Faculdade Senai de 

Tecnologia Gráfica; os professores Sérgio Rossi Filho, enge-

nheiro especializado em processos de pré-impressão, impres-

são e insumos utilizados na impressão, e José Luiz Solsona, 

do Curso  de Design Gráfico da Escola Senai Theobaldo de 

Nigris desde 1986; e o consultor Ricardo Minoru Horie, em 

editoração eletrônica e pré-impressão, além de autor de livros 

técnicos de sucesso na área gráfica. A apuração das notas e 

o envelopamento das informações foram feitos pela empresa  

Soltz, Mattoso & Mendes Auditores Independentes.

capa

Apoio Institucional: Patrocínio:
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m 2005, a ABIGRAF-MG criou o Prê-

mio Mineiro de Excelência Gráfica Cíce-

ro, sob a coordenação do Senai/Cecoteg e 

apoio da ABTG – Associação Brasileira de 

Tecnologia Gráfica, com o propósito de premiar os 

melhores trabalhos produzidos em Minas Gerais.

Este ano, a cerimônia de entrega dos troféus  da 

segunda edição foi realizada numa bonita e presti-

giada festa no auditório da CDL-BH, em que hou-

ve uma comemoração entusiástica dos premiados.  

A expectativa da abertura do envelope com o nome 

do vencedor  foi  emocionante, mesmo para aque-

les que não estavam competindo. 

Neste momento de euforia dos vitoriosos, 

queremos destacar aqui o legítimo Day After – o  

marketing que sábias empresas utilizam do prêmio  

na mídia, para serem destaque no setor gráfico, 

valorizando agências e buscando  futuros clientes. 

Temos que aplaudir! 

O mundo é daqueles que sabem arriscar. Quan-

do inscreveram seus produtos, deram um passo à 

frente daqueles  que não se atreveram a  competir. 

Acreditaram no seu trabalho e vislumbraram  uma 

oportunidade de sucesso. É este o diferencial de 

que o mercado precisa. 

A competição é importante para o momento 

que as empresas estão vivendo, em que a concor-

rência está aumentando aceleradamente. Em épo-

cas de crise, vale a criatividade e a competência de 

cada um. O título de “vencedor” é bárbaro, mas 

o de competidor, de finalista, tem um sabor que 

poucos têm a ousadia de provar.

A ABIGRAF-MG, ao criar o Prêmio Cícero, si-

naliza um novo tempo no mercado gráfico mineiro, 

estimulando a busca da perfeição. A vitória alcança-

da pelas empresas, nessa segunda edição, é motivo 

de apreciação por aqueles que não participaram, mas 

significa, principalmente, e é o que realmente nos 

interessa, a valorização de um trabalho que envolve 

empresas gráficas, colaboradores, agências e clientes 

num único propósito: a melhor impressão.

Cumprimentamos os participantes, os finalis-

tas e os vencedores, fazendo votos de que o “Cí-

cero” continue premiando a excelência gráfica de 

toda Minas Gerais.

Vicente de Paula Aleixo Dias

Diretor-Secretário ABIGRAF-MG 

Coordenador do Prêmio Cícero

E

Competir em busca 
da perfeição

SEGMENTO �: LIVROS
- Categoria: �.� Livros Culturais e de Arte 

SEGMENTO �: LIVROS
- Categoria : �.2 - Livros Didáticos 

SEGMENTO �: LIVROS
- Categoria: �.� - Livros Ilustrados 

SEGMENTO 2: REVISTAS
- Categoria: 2.� - Revistas Periódicas de Caráter 
Variado com Recursos Gráficos Especiais 

SEGMENTO 2: REVISTAS
- Categoria: 2.2 - Revistas Periódicas de Caráter 
Variado sem Recursos Gráficos Especiais 

SEGMENTO 2: REVISTAS
- Categoria: 2.� - Revistas Institucionais 

SEGMENTO �: PRODUTOS PARA IDENTIFICA-
ÇÃO - Categoria: �.� - Rótulos Convencionais 

SEGMENTO �: ACONDICIONAMENTO 
- Categoria: �.� - Embalagens Semi-Rígidas 
Convencionais 

SEGMENTO �: ACONDICIONAMENTO 
- Categoria: �.2 - Embalagens Semi-Rígidas 
Convencionais com efeitos especiais 

SEGMENTO � : ACONDICIONAMENTO
- Categoria: �.� - Embalagens Sazonais 

SEGMENTO �: ACONDICIONAMENTO
- Categoria: �.� - Sacolas 

SEGMENTO 6: PROMOCIONAL
- Categoria: 6.� - Pôsteres e Cartazes 

SEGMENTO 6: PROMOCIONAL
- Categoria: 6.2 -Catálogos Promocionais
e de Arte com Efeitos Especiais 

SEGMENTO 6: PROMOCIONAL
- Categoria: 6.� - Catálogos Promocionais
e de Arte sem Efeitos Especiais 

SEGMENTO 6: PROMOCIONAL
- Categoria: 6.� - Folder 

SEGMENTO 6: PROMOCIONAL
- Categoria: 6.� - Mala Direta 

SEGMENTO 6: PROMOCIONAL
- Categoria: 6.6 - Kits Promocionais 

SEGMENTO 6: PROMOCIONAL
- Categoria: 6.� - Displays, Móbiles e
Materiais de Ponto de Venda de Mesa 

SEGMENTO �: COMERCIAL
- Categoria: �.� - Convites de casamento
ou aniversário 

SEGMENTO �: COMERCIAL
- Categoria: �.� - Cartões de Visita 

SEGMENTO �: COMERCIAL
- Categoria: �.� - Pastas com acabamentos 
e efeitos especiais 

SEGMENTO �0: RELATÓRIO INSTITUCIONAL 
- Categoria: �0.� - Criado pelos Jurados 

Rona Editora Ltda. 

IMSNS - Editora O Lutador 

IMSNS - Editora O Lutador

Rona Editora Ltda. 

Gráfica Brasil Ed. & Marketing Ltda. 

Tamóios Editora Gráfica Ltda. 

Gráfica e Editora �0� Ltda. 

Todi Indústria de Embalagens Ltda. 

Cartográfica Fênix Ltda. 

Cartográfica Fênix Ltda. 

Todi Indústria de Embalagens Ltda. 

Gráfica e Editora �0� Ltda. 

Gráfica e Editora �0� Ltda. 

Gráfica Real Ltda.

Gráfica e Editora �0� Ltda. 

Guiatel S.A. 

TCS Soluções Gráfica e Editora Ltda. 

Schmidt Embalagens Ltda.

Gráfica Orion Ind. Com. Ltda. 

IMSNS - Editora O Lutador 

Tamóios Editora Gráfica Ltda. 

Tamóios Editora Gráfica Ltda. 

Comunicação e Photo 

Faculdade Dom Helder 

Editora Dimensão 

Revistas Ragga 

D & C Edit. Distrib.
Imprensa Nacional 

Museu Histórico Abílio Barreto 

Café Padre Victor 

Gigaprint 

Momo Confeitaria 

Sucos Mais 

ZAK 

Lácqua di Fiori 

Sebrae 

Ivision Ltda. 

Office Brasil 

Ietec 

Rotsen Design 

Pif Paf Alimentos 

Ana Cláudia 

Global Tech Informática 

Meflur Brasil 

TV Globo Minas 

Segmento/Categoria Empresa Cliente 

• Produtos:

MELHOR IMPRESSÃO 

MELHOR ACABAMENTO EDITORIAL 

MELHOR ACABAMENTO CARTOTÉCNICO

Tamóios Editora Gráfica Ltda.

Tamóios Editora Gráfica Ltda.

Cartográfica Fênix Ltda 

TV Globo Minas 

TV Globo Minas 

Momo Confeitaria

Segmento/Categoria Empresa Cliente 

• Grand Prix:

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MATÉRIA-PRIMA 

INSUMOS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HEIDELBERG 

SPP-NEMO

CROMOS 

PLASTIFIC 

Categoria Fornecedor 

• Fornecedores:
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Premiados 2006

Prêmio Cícero 2006

capa
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Noite de entrega do Prêmio Cícero
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Semana de Artes Gráficas:
evento cresce a cada ano

 
s mais importantes eventos do segmento gráfico do 
Estado de Minas Gerais a 5ª Semana de Artes Gráficas 
e o 7º Seminário de Tecnologia Gráfica e Design 
ocorreram do dia 10 a 14 de julho, no Senai-Cecoteg, 

do bairro Horto. Com o auditório lotado, o evento foi aberto 
pelo renomado consultor do setor, Thomaz Caspary, que falou 
sobre “As Boas Práticas de Fabricação na Indústria Gráfica”, 
enfocando a necessidade de maior aperfeiçoamento administra-
tivo na condução das empresas, capacitação da mão-de-obra e 
emprego de tecnologias modernas no setor. 

O presidente da ABIGRAF-SIGEMG, Jacks Ubiratan de 
Faria, destacou que esses eventos estimulam o aperfeiçoamen-
to administrativo dos empresários, que puderam participar 
de palestras em todos os dias dos eventos, além da possibili-
dade do treinamento da mão-de-obra, com a disponibiliza-
ção de 17 oficinas gratuitas de design e artes gráficas, como 
Criação Tipográfica; Origami; Papietagem; Padronização e 
Fechamento de Arquivo; Montagem, Gravação e Revelação 
de Chapa; Corte e Vinco; Impressão, entre outras.

As oficinas foram destaque no evento deste ano, dobran-
do o número de alunos, em comparação com a edição do 
ano passado, somando 350 inscritos, principalmente de 
cidades do interior do Estado, como Varginha, Sete Lagoas e 
Uberlândia, além dos trabalhadores da Região Metropolitana. 
A gerente geral do Centro, Márcia Andrade Carmo, diz que 
outro diferencial este ano em relação a 2005 foi a participa-
ção, nas oficinas, de 80% de funcionários do setor gráfico, 
quando a maioria, nos outros anos, era de alunos. 

“Isso é muito importante e demonstra a crescente busca, 
das empresas e de seus funcionários, de maior aperfeiçoamento 
e eficiência dos trabalhos”, ressalta. As gráficas do interior tam-
bém não têm medido esforços para trazer os funcionários a Belo 
Horizonte e ampliar seus conhecimentos tecnológicos.

Márcia Carmo afirma, ainda, que a credibilidade dos even-
tos cresce a cada ano, refletindo-se no crescimento do número 
de visitantes, em torno de 2,5 mil este ano. As oficinas pro-
curaram atender às necessidades do setor, apresentando novas 

tecnologias este ano, como a flexografia, direcionada para plás-
tico, papel e papelão. Segundo ela, os gráficos querem cada vez 
mais se aperfeiçoar e contar com uma tecnologia mais moderna, 
tanto na padronização dos processos quanto na criação das 
peças. Isso tem acontecido, principalmente, de uns quatro anos 
para cá. “O gráfico acordou e o Senai/Cecoteg tem sido seu 
grande apoiador neste despertar”, destaca.

 
Palestras

A participação nas palestras também superou as expecta-
tivas dos organizadores do evento, com um público girando 
em torno de 150 a 200 empresários por dia. Na abertura e, 
posteriormente, no encontro com os empresários, Thomaz 

O
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Caspary aprofundou as noções sobre normas e procedimen-
tos de gestão, produtividade e custos. Segundo ele, como 
em todo o Brasil, a grande maioria das gráficas mineiras é 
constituída por pequenas e médias empresas, e 98% delas 
familiares, há problemas de competitividade entre gerações, 
com conseqüentes conflitos entre pais e filhos. 

Outro grande problema das empresas é o financeiro. O 
empresário médio ou pequeno, geralmente, não sabe admi-
nistrar bem suas finanças e diferenciar a família da empresa. 
“Ele é o dono da gráfica, e não um empresário”, afirma o 
consultor. Por isso, nos debates do Fórum Empresarial, 
ele ressaltou a importância de se fazer um planejamento 
estratégico e de se ter o negócio sistematizado, oferecendo 
produtos de qualidade, com menor custo e lucro. 

Já o coordenador do Estúdio da Morya Comunicação 
e instrutor do Senai/Cecoteg, Guido Nazareth Junior, 
que participou da palestra mostrando o case Eu Amo BH 
Radicalmente, destacou a importância que se deve dar 
ao acabamento das peças para cada mídia, como jornal, 
revista, outdoors, banners, painéis etc. Segundo ele, isso é 
fundamental para a qualidade do produto final, evitando-se 
excessos ou empobrecimento nos vários processos, como, 
por exemplo, nas resoluções das cores, além de dosar o 
tempo na execução das tarefas. “Quando se trabalha com 
qualidade em todos os processos, ganha-se muito tempo na 
execução dos trabalhos”, afirma.

Guido ressalta que, atualmente, as gráficas mineiras 
têm investido em tecnologia, com a melhoria do padrão de 
qualidade; porém, há necessidade de um investimento maior 
na capacitação dos funcionários. Ele afirma que a boa qua-
lidade das peças está diretamente ligada à melhoria técnica 
dos trabalhadores. “É preciso que as gráficas atentem mais 
para isso”, afirma. Nessa palestra, participaram, ainda, Flávia 
Bonamichi e Marina Camelo, da Morya Comunicação.

Exposição 
Já a exposição este ano contou com um maior número 

de estandes de insumos gráficos, prestadores de servi-
ços e tecnologia. As grandes marcas do setor gráfico no 
país, como Heidelberg, Druck Chemie, Times Editorial, 
Sinpapel, Forgraf, Marprint, Printcor, Corcyan, Belo Copy, 
Iintergráfica, Tzedaká, Resma, Sebrae, ABTCP e Credigraf 
estiveram presentes, valorizando o evento.

O diretor da ABIGRAF-MG, Vicente Dias, diz que a 

feira deste ano trouxe de volta marcas de renome nacional, 
que estavam afastadas nos anos anteriores, além de contar 
com novidades como o estande da Druck Chemie, com fábri-
ca em Valinhos (SP), que está abrindo escritório, este ano, 
em Belo Horizonte. “Os profissionais do setor gráfico têm 
sempre que se reciclar e os estandes proporcionam a troca de 
informações e trazem as novidades na área”, afirma.

A Druck Chemie, por exemplo, é de origem alemã, e 
seu escritório em Belo Horizonte irá distribuir os  produtos 
menos agressivos ao trabalhador e ao meio ambiente, como 
soluções de fonte, solventes e suprimentos para impressão 
e limpeza do maquinário gráfico.  De acordo com o repre-
sentante em Minas Gerais, Rogério Rodrigues Santos, os 
produtos são à base de nafta, em substituição aos tóxicos 
“BTX”. A empresa faz também a coleta dos resíduos quí-
micos e dá a eles destinação correta. Em São Paulo, atende 
a cerca de 300 gráficas na capital e interior.

Já a empresa Heidelberg do Brasil Sistemas Gráficos e 
Serviços Ltda mostrou sua nova linha de peças, consumí-
veis e serviços para gráfica de nome “Safhira”, destinada 
a todas as etapas do processo industrial, envolvendo mais 
de 50 produtos. A empresa atuava até então somente na 
venda de equipamentos; porém, para dar maior segurança 
e evitar problemas na impressão, decidiu lançar também os 
novos produtos, com certificado de testes no Brasil da Print 
Media Academy (PMA).

O evento contou, ainda, com um Painel de 
Oportunidades, do Sebrae Minas, em que as empresas 
puderam negociar a compra e venda de serviços, máquinas 
e equipamentos gráficos usados.
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• Participar dos plantões semanais para discutir, analisar e buscar 
   soluções para os problemas específicos do setor gráfico
• Dispor de assessoria jurídica, econômica e técnica, sempre que 
   necessário
• Disponibilizar um link do site ou e-mail de sua empresa gráfica 
   em nosso site na internet
• Divulgar sua empresa no Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica
• Receber a Revista ABIGRAF, o Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica, 
   o Boletim Técnico da ABTG e o Informativo com notícias regionais
• Obter descontos nas inscrições de premiações, cursos, seminários, 
   palestras e eventos promovidos pelo Sistema Fiemg e ABIGRAF
• Estar automaticamente associado à ABTG – Associação Brasileira 
   de Tecnologia Gráfica
• Receber informações atuais sobre normalização – normas
   elaboradas, revisadas ou em estudo pelo Organismo de
   Normalização Setorial de Tecnologia Gráfica da ABTG (ONS 27)

• Usufruir da defesa de interesses específicos de sua empresa 
   através de causas coletivas, patrocinadas pelo Sistema Fiemg
   e ABIGRAF
• Dispor de nosso auditório e de salas de reuniões com custo 
   reduzido
• Dispor, na Sala do Associado, de acesso gratuito à internet
• Aplicar os logotipos do SIGEMG e de ABIGRAF-MG em material 
   promocional de sua empresa, obedecendo ao padrão visual e 
   mencionando sua condição de “associado”
• Associar-se como cooperado à Credigraf – Cooperativa de Crédito 
   dos Gráficos
• Fazer anúncios de máquinas e equipamentos via nosso site
• Participar de todos os programas, eventos e atividades do Senai
   e Sesi/MG
• Obter acesso à Bolsa de Negócios Gráficos, disponível na internet
• Consultar gratuitamente o Núcleo de Oportunidades de Empregos

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

Informe-se: (31) 3283 1616 - www.abigrafmg.com.br

o cartão de débito paratornar sua vida mais fácil.

Esta é a sua chance de fazer
uma ótima escolha.

A CREDIGRAF criou uma
oportunidade única para você:

Ligue para sua cooperativa

(31)3287-4999
e converse com um de nossos operadores de negócios.
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Parque gráfico da China reflete o alto 
nível de tecnologia industrial do país

 
om um dos maiores índices de crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB) do mundo, na faixa 

de 10% em 2005, a China domina um alto nível 

de tecnologia industrial, que se reflete também 

no seu parque gráfico. Ele está concentrado na faixa leste 

do país, nas cidades de maior desenvolvimento econômico, 

como Xangai e Shenzhen, onde predomina a utilização de 

equipamentos novos, em geral com menos de 10 anos de 

uso, e impressoras de quatro, seis e oito cores. Porém, ainda 

existem áreas que não acompanham este nível, como a pré-

impressão, com uma maior qualidade encontrada apenas 

nas grandes empresas.

Todos esses aspectos foram observados pelo presidente 

da ABIGRAF- MG, Jacks Ubiratan Faria, que visitou a 

China no mês de abril, integrando uma comitiva do vice-

presidente da República, José Alencar, da qual participa-

ram vários empresários brasileiros, ao lado do vice-presi-

dente da entidade e presidente do Conselho Deliberativo 

do Sebrae Minas, Luiz Carlos Dias Oliveira, e mais três 

técnicos do órgão.  

A comitiva ficou concentrada nas três cidades de maior 

desenvolvimento econômico do país, Pequim e Xangai, 

além de Shenzhen (uma das zonas econômicas especiais), 

que detém cerca de 4 mil empresas e onde estão instala-

das as principais fábricas de produtos eletrônicos. Jacks 

Ubiratan diz que, fora dessas três cidades, modelos de  

modernidade, pôde perceber muita pobreza. Ao todo, ele 

visitou 14 gráficas, desde empresas com menos de 25 fun-

cionários até companhias com 1,5 mil profissionais.

De acordo com informações colhidas na Heidelberg 

China, o parque gráfico chinês é composto por cerca de 

180 mil gráficas, sendo 40 mil mais representativas, com 

taxa anual de crescimento do setor estimada em 14%. Do 

total de empresas, 41% são de propriedade coletiva, 10% 

C
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controladas pelo governo, 39% de um único proprietário, 

9% propriedades privadas e 1% joint-venture. Apenas de 

2% a 5% das gráficas usam equipamentos importados e 

60% de todo o material impresso é produzido por 3,6 mil 

empresas.

Mesmo com toda a automação do parque gráfico, Jacks 

Ubiratan percebeu uma grande preocupação em relação à 

geração de empregos, com vários profissionais envolvidos 

nas operações. Tarefas que, no Brasil, são realizadas por 

um funcionário, na China estão a cargo três pessoas. Isso, 

segundo ele, pode estar relacionado ao nível salarial do 

país – um funcionário do acabamento recebe, em média, 

por mês, US$ 150; um ajudante de impressão, US$ 400, 

e um oficial, de US$ 700 a US$1 mil.  Mas vale lembrar 

que o custo de vida também é baixo. Além disso, enquanto 

no Brasil os encargos trabalhistas e sociais representam um 

acréscimo de mais de 60% aos salários pagos mensalmente, 

na China eles giram em torno de 20%.

 “Pudemos constatar que, na maioria das empresas, a 

preocupação com a segurança do trabalhador é pequena, 

o que também ocorre com as questões ambientais”, afir-

ma. No aspecto trabalhista, notou que os funcionários 

são qualificados e que o governo investe fortemente na 

formação de profissionais de base. Existem vários centros 

profissionalizantes, cursos de nível técnico e superior, 

além de núcleos como a Print Media Academy (PMA), da 

Heidelberg, que mantém duas unidades, uma em Xangai e 

outra em Shenzhen.

Embalagens
Devido ao modelo econômico comunista, com a pre-

sença determinante do Estado, e uma clara política desen-

volvimentista, no setor gráfico há um grande incentivo à 

abertura e fomento de fabricantes de embalagens, rótulos 

e etiquetas, fundamentais para o escoamento da produção 

dos outros setores. Atrás das embalagens vem o segmento 

editorial, e investe-se muito pouco na área promocional. 

As máquinas são modernas e a impressão digital se mantém 

incipiente; além disso , os fornecedores europeus marcam 

forte presença no acabamento. 

Um dos pontos que chamou a atenção de Jacks Ubiratan 

foi o nível da impressão de cartuchos, principalmente para 

a indústria do tabaco. A tecnologia agrega uma série de 

dispositivos de segurança, inclusive dados variáveis para o 

combate à pirataria. Ele visitou, também, a maior compa-

nhia do mundo na gravação de cilindros de rotogravura, 

com 24 unidades de produção na China, que estão fabri-

cando vários cilindros para empresas brasileiras.

A Heidelberg China informou que as tecnologias de 

CtP, sistemas para gerenciamento de fluxo de trabalho, e 

a impressão flexográfica tendem a se expandir. O off-set 

plano e rotativo mantém crescimento gradual, enquanto a 

rotogravura e os dispositivos para saída de imagens perma-

necem estáveis. Já a demanda por scanner está em queda. 

Qualidade
Para boa parte das gráficas chinesas, nota-se que preço 

é o argumento de venda e, de maneira geral, os produtos 

fabricados para o mercado interno não têm uma qualidade 

constante. Contudo, as empresas que mantêm negócios 

com a Europa e com os Estados Unidos são comprometidas 

com a qualidade e o prazo de entrega. Na C & C Printing 

Company, de classe mundial, certificada com a Iso 9000 e 

14001, uma equipe da Disney inspecionava a produção.

A concorrência entre as empresas é muito acirrada, 

e o diferencial competitivo para o mercado externo está 

realmente no custo de mão-de-obra e no incentivo gover-

namental. A carga tributária gira em torno de 20% e, em 

algumas situações, pode chegar a zero. Por outro lado, 

de acordo com informações da Heidelberg, não se deve 

subestimar a sofisticação do mercado chinês. Compradores 

de serviços gráficos locais e estrangeiros são bastante exi-

gentes, sendo que os clientes de outros países são atraídos, 

principalmente, por gráficas localizadas na região sul da 

China, o maior centro exportador de impressos comerciais 

e editoriais do mundo.
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Dez dicas para melhorar
seu dia de trabalho

 
trabalho costuma ser o principal foco do estresse, mas 
existem algumas medidas que podem ser tomadas na 
tentativa de impedir que as oito horas diárias (ou mais) 
de labuta transformem-se no sacro-ofício. 

Selecionamos dez dicas do livro 101 Maneiras de Ter um Ótimo 
Dia de Trabalho, para que você encare com simpatia o fato de ter um 
lugar de trabalho. Segundo a autora, Stephanie Goddar Davidson, 
há técnicas simples e sugestões capazes de fazer você relaxar, esfriar 
a cabeça, resolver conflitos e tornar seu ambiente profissional mais 
agradável”. Algumas delas são:
Respire: Tome consciência da sua respiração o dia inteiro. Quando 
perceber que se esqueceu disso, faça três respirações lentas, profun-
das, suaves, e retome o trabalho. 
Mude de ares: Gaste alguns minutos para ir a um andar diferente, a 
outro banheiro ou a um lugar a que você raramente vá. Se possível, passe 
algum tempo aí para se acalmar, respirar ou apenas ficar em silêncio.
Renove-se: O ser humano está sempre se renovando. Dorme para 
se recuperar, come para ter mais energia, perde células todos os dias 
para dar espaço às novas. Siga o exemplo do seu corpo e renove seu 
trabalho hoje. Jogue fora o que é desnecessário, tente terminar o ser-
viço de um modo inteiramente diferente. Pense em algo de que você 
gostaria de participar e arrume um jeito de realizar isso. 
Ande: Se o tempo estiver ruim, ande pelas escadas ou pelos corre-
dores. Hoje, ande pensando que vai concluir bem o serviço. Evite 
fazer ou receber telefonemas. Enquanto andar, concentre-se em cada 
passo.
Beba água: Beba pelo menos dois copos de água de manhã e de 
tarde, principalmente se você trabalha em um lugar com ar-condi-
cionado. Você vai perceber que terá menos vontade de comer doces, 
de fumar ou de roer unhas. E certamente terá muito mais energia.
Procure o equilíbrio: Compare essas prioridades com o que você 
faz atualmente. Em qual atividade você gasta mais tempo? Ele cor-
responde ao que você considera prioritário? Esse é o primeiro passo 

para encontrar o equilíbrio na vida. Você precisa optar. Veja como 
conciliar a situação real e a ideal.
Seja compreensivo: Da próxima vez que você ouvir um comentário 
ou uma crítica sobre seu trabalho, leve em conta estes pontos: 
• Não é fácil dizer a uma pessoa o que você achou do trabalho dela. 
Quem faz um comentário ou uma crítica está mais tenso do que 
quem ouve. 
• Se ninguém comentasse nada, não saberíamos em que mudar. As 
críticas são uma oportunidade de crescimento. 
• Lembre-se das críticas que já fizeram a seu respeito e reconheça que 
tiveram valor. 
• Tente perceber em que pontos você e a pessoa que fez o comentário 
ou a crítica concordam. 
• As pessoas não fazem críticas por maldade ou só para julgar. Fazem 
isso porque se importam com você. Se não se importassem, deixa-
riam você continuar errando.
Respeite o fundamental: Não despreze suas necessidades básicas. 
Coma bem, beba muita água, faça exercícios, respire ar fresco, des-
canse, durma cedo. Não deixe o trabalho determinar essas coisas. 
Garanta espaço para suas necessidades essenciais, mesmo no crono-
grama mais apertado. 
Reorganize-se: Você consegue reorganizar o seu espaço no escritó-
rio? Às vezes, apenas mudar as pastas de lugar, arrastar a mesa para 
o outro lado ou mudar a disposição dos quadros pode fazer uma 
grande diferença. Que tal trazer quadros, objetos de arte, lembranças, 
óleos aromáticos e até música? Se nada disso for permitido, veja o 
que é possível fazer para dar sua cara ao local de trabalho, mesmo que 
precise deixar seus objetos pessoais escondidos numa gaveta.
Deixe as farpas de lado: Da próxima vez que você estiver irritado 
respondendo a um e-mail ou outro tipo de correspondência, largue 
tudo e dê uma volta. Jogue água fria no rosto, tome um suco, respire 
fundo algumas vezes. Depois, volte e releia o que você escreveu. Tire 
as farpas e as palavras duras. Só então envie a resposta.

O

reflexãoR
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