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O Cícero é uma publicação da Associação Brasileira da
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e do Sindicato das Indústrias Gráficas no
Estado de Minas Gerais (SIGEMG).

Rua Maranhão, 1642 – Funcionários.
Tel.: (31)3283-1616 – Fax: (31)3284-6592
Belo Horizonte – MG – CEP: 30150-331

www.abigrafmg.com.br
abigrafmg@abigrafmg.com.br

ABIGRAF-MG

• Presidente
Rodrigo Velloso de Almeida

• 1° Vice-Presidente
Luiz Carlos Dias Oliveira

• 2° Vice-Presidente
Vicente de Paula Aleixo Dias

• 1° Tesoureiro
Carlúcio Gonçalves

• 2° Tesoureiro
Salustiano Puresa Filho

• 1° Secretário
Geraldo Cézar Miranda Simões

• 2ª Secretária
Marilenne de Souza Freitas

Diretoria
Ademir Jorge Marinho, Ailton Pinto de Carvalho, Carlos Alberto Rangel 

Proença, Carlos Alberto da Rocha Castro, Carlúcio Santos Rajão
Celso Silva, David da Silva Junior, Eduardo José Lacerda do Nascimento, 

Gillian Alves da Costa, Hilário do Couto Gonçalves, Jacks Ubiratan 
Bernardes de Faria, Jander Rosa Moreira, Jeannete C. de Oliveira Gonçalves, 
João Coelho Vaz da Silva Lopes, José Cezário de Albuquerque, José Lucílio 

da Silva, José Orlando Pinto da Cunha, José Ribamar Chaves Cruz, José 
Soares Sobrinho, Luciano Rodrigues Siqueira, Luiz Guilherme Morato 

de Lara, Marco Antônio de Pádua Faria, Marcone Reis Fagundes, Maria 
Júlia Mota de Andrade, Max André de Souza Figueiredo e Mota, Oscar 

Teixeira Lima, Rafael Pinto Nogueira, Ricardo de Lara Campos, Rivaldávio 
Rosa Pereira, Rogério Bregalda, Rogério Gomes Resende, Ronaldo Alves 

Martins, Ronaldo Fonseca, Sérgio Augusto Picoli, Sérgio dos Santos, Vânia 
Auxiliadora do Carmo, Wellington dos Santos Ferreira

Diretoria Suplente
Fausto Luiz Tameirão Diniz, Ronaldo Vieira,

Frederico Magno Duarte Tavares, Henrique Aleixo Dias

Conselho Fiscal Efetivo
José Hélcio da Silveira, Luiz Fernando Martins Lazafá, Marcos Vinícius Faria

Conselho Fiscal Suplente
Alberto Rodrigues da Silva Filho, Marcos Pereira de Souza, Geraldo Magela Sodré

SIGEMG

• Presidente
Carlúcio Gonçalves
• 1° Vice-Presidente

Rodrigo Velloso de Almeida
• 2° Vice-Presidente
José Geraldo Raposo

• 1° Tesoureiro
Salustiano Puresa Filho

• 2° Tesoureiro
Marcus Vinícius Faria

• 1° Secretário
Geraldo Cézar Miranda Simões

• 2° Secretário
José Hélcio da Silveira

Diretoria Plenária
Antônio Joarês de Castro, Rogério Lima de Oliveira, Adriana Figueiredo 
de Carvalho, Wellington dos Santos Ferreira, Márcio Flávio Álvares Cruz, 

Ricardo de Lara Campos, Mauro Nunes Pereira

Conselho Fiscal Efetivo
José Orlando Pinto da Cunha, Oscar Teixeira Lima, Vicente de Paula Aleixo Dias

Conselho Fiscal Suplente
Baltazar dos Reis, Flávio Lúcio Ribeiro Greco, Joaquim Alves Sobrinho

Delegados representantes junto à FIEMG

Efetivos
Carlúcio Gonçalves, Rodrigo Velloso de Almeida

Suplentes
Luiz Carlos Dias Oliveira, Marcone Reis Fagundes

Diretores Responsáveis
Luiz Fernando Martins Lazafá

Ricardo de Lara Campos
Vicente de Paula Aleixo Dias

• Produção e Execução
Prefácio Comunicação Ltda.

www.prefacio.com.br
• Redação

Cristina Mota e Geisa Brito
• Coordenação

Edson Trés 
• Fotos

Arquivos ABIGRAF-MG
•Tiragem

3.000 exemplares
•Impressão

Cortesia da Imprimaset Ltda.
•Vernizes capa

Cortesia da Plastific

o 
cí

ce
ro

 -
 m

ar
ço

/a
br

il 
20

10

1

ilu
st

ra
çã

o 
©

 e
st

úd
io

 p
ilo

to
 / 

lu
iz

 o
tá

vi
o

CÍCERO
Informativo da Associação Brasileira da Indústria GráficaRegional Minas Gerais - ABIGRAF-MG - www.abigrafmg.com.brSindicato das Indústrias Gráficas no Estado de Minas Gerais - SIGEMG

Be
lo

 H
or

iz
on

te
M

ar
ço

/A
br

il 
20

10

Livro digital: 
perigo ou oportunidade
para o setor gráfico?

Páginas 12 a 16

expedienteE

agendaA

www.abigrafmg.com.br

Fique ligado em 2010:

Palestra Como vender mais - 
Estratégias para o Mercado Gráfico

Ministrada pelo consultor Auro Aldo Morgatti
31 de maio, 19h, na ABIGRAF-MG

 
Palestra Qualidade com foco 

no resultado
Ministrada pela consultora Márcia Biaggio

21 de junho, 19h, na ABIGRAF-MG

ExpoPrint Latin America 2010
23 a 29 de junho

São Paulo

Prêmio Cícero - 6ª edição
Solenidade de premiação em 16 de julho

Belo Horizonte
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espaço do leitorE

Senhor presidente,
Agradeço-lhe pelo envio da publicação dessa organização, Revista 
O Cícero, cujo conteúdo será apreciado com a merecida atenção.
Cordialmente,

Antônio Júlio
Deputado estadual

@ 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.

Acesse o site da ABIGRAF-MG 
          e fique sempre bem informado

Mantenha o cadastro de sua empresa sempre atualizado. 
Envie informações para o e-mail abigrafmg@abigrafmg.com.br

www.abigrafmg.com.br

Comentários sobre esta edição, sugestões e outras 
contribuições serão bem-vindas. 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!
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Prêmio Cícero presta

homenagem aos 200 anos

da Indústria Gráfica no Brasil
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História registradaLivro celebra 200 anos da indústria gráfica em Minas Gerais, 75 anos do SIGEMG e 40 anos da ABIGRAF-MG
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De geração para geraçãoConheça exemplos de gráficas com processos 
bem-sucedidos de sucessão familiar

Informativo da Associação Brasileira da Indústria Gráfica

Regional Minas Gerais - ABIGRAF-MG - www.abigrafmg.com.br

Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de Minas Gerais - SIGEMG
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azer um comparativo entre as tecnologias disponíveis atualmente 
e aquelas lançadas no mercado há uma ou duas décadas é, no 
mínimo, perturbador. Tudo evoluiu muito. Os celulares, no início 
os “tijolões”, de tão grandes, agora são mínimos e apresentam 

inúmeras outras funções: são computadores, players de músicas etc. Os 
aparelhos de televisão estão cada vez mais sofisticados, com telas mais finas, 
leves e fantástica resolução de imagem. Os computadores, da mesma forma, 
seguem em melhoria contínua: o que compramos no início de um ano corre 
sério risco de estar defasado em menos de 12 meses.

No nosso ramo específico, o setor gráfico, tudo também tem evoluído: 
são novas técnicas, novos equipamentos, novas matérias-primas. É preciso 
estar muito atento, para não ficar para trás. Ler revistas e sites especializados, 
participar de encontros, estar em contato constante com os fornecedores de 
toda a cadeia, com colegas empresários: vale tudo para não “perder o bonde”, 
pois esse “atraso”, nesse momento, significa não oferecer serviços e preços 
adequados e compatíveis com o que o restante do mercado tem colocado à 
disposição. Em resumo, é momento de ficar alerta para não perder clientes.

Nesta edição da Revista O Cícero, trazemos assuntos que remetem a 
essa necessidade de atualização e troca de informações. A matéria de capa, 
por exemplo, nos apresenta o livro digital. Isso mesmo, como as outras 
tecnologias citadas acima, o livro também evoluiu! Agora há aparelhos que 
permitem selecionar os textos que se tornaram arquivos digitais. É o fim do 
livro em papel? Será a sua versão digital um perigo ou oportunidade para 
nós, como nos instiga a chamada de capa? Temos que pensar a respeito, pois 
a nova ferramenta de leitura é uma realidade.

Outro assunto que trazemos é o mais novo projeto da ABIGRAF-MG, 
que tem como meta estimular justamente a troca de ideias e de informações: 
o Plano de Desenvolvimento e Valorização do Setor Gráfico Mineiro. Por 
meio do envolvimento da Associação, dos empresários e dos fornecedores, 
pretende-se traçar ações e buscar caminhos para permitir o crescimento de 
toda a cadeia produtiva. Entende-se, principalmente, que apenas a atuação 
em sintonia permitirá o avanço, vencendo grandes obstáculos e desafios. 

Os encontros já começaram, com presença de muitos parceiros. O retor-
no tem sido mais do que positivo: fornecedores, principalmente, viram com 
muita alegria essa oportunidade de um contato mais próximo dos gráficos 
para, em conjunto, pensar em alternativas, estudar inovações.

Seguimos, assim, com ações para atingir a nossa missão de liderar o pro-
cesso de desenvolvimento estratégico sustentado de nossos associados e da 
indústria de tecnologia gráfica, seus parceiros e colaboradores, contribuin-
do para a melhoria das condições socioeconômicas de Minas e do Brasil. 
Contamos com o apoio e a participação de todos nessa tarefa.

editorialE

F
Rodrigo Velloso de Almeida  
Presidente da ABIGRAF-MG

Ou acompanhamos a evolução, 
ou ficamos de fora

Carlúcio Gonçalves
Presidente do SIGEMG
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unca é demais lembrar que a empresa gráfica 
vende horas e que, da composição desse custo, 
fazem parte as despesas administrativas, conheci-
das como custos indiretos. Não se considerando, 

por exemplo, contratos mensais, que forçosamente custam 
para a empresa, estamos retirando do mark up percentuais 
que, ao longo de 12 meses, somam uma perda substancial 
no resultado anual.

Exemplificando parte de custos indiretos, além daqueles 
mais conhecidos, como aluguéis, honorários, alimentação, 
comunicação, energia elétrica, manutenção predial etc., não 
podemos desconsiderar contratos mensais de manutenção, 
medicina do trabalho, impostos municipais anuais e publi-
cidade, dentre outros.

É muito comum ignorar aqueles valores mensais que a 
empresa desembolsa no cumprimento da legislação trabalhis-
ta em vigor. Ao analisar uma folha de pagamentos, temos um 
valor tangível deste custo. No entanto, necessitamos conside-
rar certas obrigações satélites que influenciam diretamente no 
valor da hora-máquina e no da hora-homem. 

A apuração dos custos indiretos é fundamental para deter-
minar o real lucro de uma empresa, uma vez que estes, deixan-
do de ser alocados, poderão gerar consequências negativas.

O dimensionamento de custos inicia-se quando da com-
pra dos insumos, pois se trata de um custo intermediário que 
poderá ou não ser competitivo. Passa ainda pela correta aloca-
ção dos custos variáveis, terminando na determinação de um 
preço que remunere toda a cadeia produtiva, direta e indireta, 
considerando também o ditado pelo mercado.

Exemplos de custos (indiretos):
•  Retirada Pró-Labore.
•  Lanches/café dos funcionários.
• Serviços de entrega. 
• Manutenção. 
• Despesas bancárias.
• Materiais de escritório. 
• Vale-transporte. 
• Aluguel de imóvel, IPTU, água, energia, telefone (fixo e 
celular) etc.
• Impostos anuais.
• Fretes e carretos.
• Programa de orçamento. 
• Honorários de contador e advogados.
• Perdas diversas.

jurídicoJ

Legislação x custos indiretos de produção

N
Carla Maria de Mattos Barros*    Márcio Varela**    Vicente de Paula Aleixo Dias***

Até aqui, salientamos valores tangíveis. No entanto, cha-
mamos a atenção dos empresários sobre os custos não visíveis, 
porém duplamente importantes, cuja consideração é impres-
cindível: os custos indiretos da indústria gráfica previstos em 
lei e/ou CCT. São eles:
• PPRA – Programa de Prevenção e Riscos Ambientais:  
tem como objetivo a qualidade de vida dos empregados 
e a prevenção de doenças por meio da antecipação, reco-
nhecimento, avaliação e consequente controle dos riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente 
de trabalho.
• PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional: tem como objetivo principal a preservação 
da saúde do trabalhador por meio da execução e acompa-
nhamento dos resultados dos exames médicos obrigatórios, 
de acordo com as atividades desenvolvidas na empresa.
• EPI – Equipamento de Proteção Individual: destina-se a 
proteger a integridade física do trabalhador durante a ativi-
dade de trabalho, neutralizando ou atenuando um possível 
risco ameaçador da sua saúde ou segurança durante o exer-
cício de suas atividades. 

Os itens acima podem ser contratados através de empresas 
especializadas em Saúde Ocupacional, inclusive o Sesi.

No que tange aos assuntos trabalhistas, queremos cha-
mar a atenção dos empresários para duas situações que 
julgamos importantes quanto aos custos indiretos:
• Se na planilha há omissão dos custos indiretos sobre a folha 
de pagamentos, o reflexo negativo cairá diretamente sobre o 
real lucro da empresa. 
• No entanto, a situação complica-se em maior grau quando 
o empresário ignora esses custos, deixando de assumi-los 
legalmente. Nesse caso, pode-se criar um passivo que com-
prometerá o futuro de sua empresa, dentre eles seguro de 
vida em grupo, reclassificação funcional e biênio.

Nossa preocupação estende-se no mesmo nível para as 
questões tributárias. Portanto, o Departamento Jurídico da 
ABIGRAF-MG mantém plantão diariamente na sede, com 
atendimento presencial ou pelo telefone (31) 3283-1616, 
para dirimir quaisquer dúvidas trabalhistas ou tributárias de 
seus associados em dia com suas contribuições.

*Advogada
** Consultor gráfico

***2º Vice-presidente ABIGRAF-MG
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Registro de ponto eletrônico

onforme preceitua o § 
2º do art. 74 da Con-
solidação das Leis Tra-
balhistas (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.

Isso significa que o emprega-
dor com mais de 10 empregados 
é obrigado a realizar o controle da 
jornada de trabalho de seus em-
pregados, sendo que a legislação 
possibilita três alternativas para o 
procedimento.

 É importante ressaltar que o 
registro de ponto eletrônico é op-
cional, podendo o empregador, caso seja de seu interesse, 
continuar com o controle de jornada manual ou mecâni-
co. Porém, caso o empregador opte pelo registro de ponto 
eletrônico, de acordo com a publicação da Portaria MTE 
1.510, de 21 de agosto de 2009, a partir de 21 de agosto 

de 2010 as empresas deverão se adequar aos ditames de 
referida legislação.

 Portanto, caso sua empresa seja optante pelo registro 
de ponto eletrônico, não deixe de observar a legislação 
citada e se adequarem o mais breve possível.

MAIOR AGILIDADE E QUALIDADE NAS LAMINAÇÕES E VERNIZES E,

DOBRA, INTERCALAÇÃO, COSTURA AUTOMÁTICA, COLA, GRAMPO E CAPA DURA AUTOMÁTICA.

ORCAMENTOBOOK@GMAIL.COM 31 3422 7271 R. ALÉM PARAÍBA, 725 - BONFIM - BELO HORIZONTE - MG

2 LAMINADORAS AUTOMÁTICAS

    FORMATO 1

2 IMPRESSORAS AUTOMÁTICAS

    PARA VERNIZ U.V. FORMATO 1

1 GUILHOTINA ESPECIAL PARA

    REFILE DE LIVROS COM ORELHA

1 VAN DUCATO

++
+
Acabamentos Gráficos

2 IMPRESSORAS AUTOMÁTICAS

    PARA VERNIZ U.V. FORMATO 1

2 LAMINADORAS AUTOMÁTICAS

    FORMATO 1

1 GUILHOTINA ESPECIAL PARA

    REFILE DE LIVROS COM ORELHA

INVESTIMOS EM MAIS EQUIPAMENTOS
PARA MELHOR ATENDÊ-LO !

A qualidade de sempre, agora 
com o menor preço do mercado!

jurídicoJ

C
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eventoE

epresentantes do setor gráfico mineiro marcaram 
presença na 20ª Fiepag (Feira Internacional de 
Papel e Indústria Gráfica). O evento foi realizado 
no período de 22 a 26 de março, no Pavilhão de 

Exposições do Anhembi, em São Paulo, durante a 2ª Semana 
Internacional da Embalagem, Impressão e Logística. 

A caravana mineira foi integrada por representantes de 
Belo Horizonte, Sete Lagoas, Uberaba, Uberlândia, Juiz de 
Fora, Varginha e Pouso Alegre. Cerca de 200 pessoas, entre 
empresários, funcionários, fornecedores e representantes do 
Senai/Cecoteg participaram e puderam conhecer as novidades 
e tendências do mercado gráfico.

Além da feira, o grupo mineiro fez uma visita técnica à 
Apolo Sistemas Gráficos, no dia 25.

Vários em um
Realizada pela Reed Exhibitions Alcantara Machado, a 2ª 

Semana Internacional da Embalagem, Impressão e Logística 
reuniu cinco grandes eventos das indústrias gráficas e de 
embalagem. Além da Fiepag, foi realizada a 7ª Conferência 
Internacional Brasilpack, a 3ª Flexo Latino América – Feira 
Internacional de Flexografia –, o 3º Salão Embala Inovação 
– Salão Internacional de Convertedores, Agências de Design 
e Desenvolvimento de Embalagens –, a 2ª Brasil Screen & 
Digital Show – Feira Internacional de Serigrafia e Impressão 
Digital. Cerca de 500 empresas nacionais e internacionais 
estiveram na Semana, que contou com a presença de mais de 
30 mil visitantes, de 30 países. 

Um dos diferenciais do evento foi a atenção especial ao 
tema meio ambiente. Um setor específico, a Ilha Temática de 
Sustentabilidade, apresentou produtos e serviços ambiental-

Caravana mineira na Fiepag

R

mente adequados, como embalagens de papelão; recicladoras 
de solventes e diluentes; serviços de coleta de resíduos para a 
indústria gráfica; reprocessamento de resinas; e sacos plásticos 
e jateadores para limpeza criogênica para superfícies, processo 
que utiliza gelo seco (CO2), eliminando a necessidade de tra-
tamento de resíduos, solventes e água e apresentando, ainda, 
a possibilidade de reutilização do gás carbônico.

Cerca de 200 pessoas integraram a caravana mineira

Novidades e tendências do mercado gráfico foram apresentadas
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ela quarta vez, a Embala  Minas (Feira Internacional 
de Embalagens e Semana Internacional de 
Embalagens, Artes Gráficas, Design e Indústria 
do Plástico de Minas Gerais) reuniu toda a 

cadeia integrada de embalagens, artes gráficas, processos 
industriais, farmacoquímica e impressão digital. O evento 
foi realizado entre os dias 6 e 9 de abril, no Expominas, em 
Belo Horizonte. 

Organizada pela Greenfield Business Promotion, a feira 
reuniu cerca de 300 expositores e teve público estimado em 
aproximadamente 13 mil visitantes, de vários segmentos e 
locais do Brasil. Rodrigo Velloso de Almeida, presidente da 
ABIGRAF-MG, esteve presente na cerimônia de abertura e 
recebeu uma homenagem em nome da Associação.

Para o próximo ano, a Greenfield, juntamente à Diretoria 
da ABIGRAF-MG, representada pelo presidente Rodrigo 

Velloso e pelo 2º vice-presidente Vicente de Paula Aleixo 
Dias, iniciou o planejamento da Minas Expograf 2011, feira 
que reunirá diversos expositores do setor gráfico de Minas 
Gerais.

Embala Minas 2010

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

Rodrigo Velloso recebeu homenagem em nome da ABIGRAF-MG

Vicente Aleixo e Nádia Pontelo, da Minas Design, entre 
representantes da Greenfield

eventoE



o 
cí

ce
ro

 -
 m

ar
ço

/a
br

il 
20

10

10

dicasD

 As máquinas automáticas que fazem o verniz UV 
localizado possuem range de pinças e margeadores, 
como as impressoras. A entrada do papel deve respeitar o 
mesmo sentido das pinças e do margeador da impressão. 
Portanto, o serviço não pode ser cortado, refilado ou 
sofrer qualquer outro processo que prejudique o batente, 
mesmo que a impressão seja feita em “tira e retira”.
 Antes de enviar o serviço, marque com caneta “Pilot” o 
canto do batente na lateral da pilha do serviço.
 No caso de o serviço ter laminação apenas na frente, 
seguido do verniz UV localizado, evite imprimir em tira e 
retira, pois a laminação com reserva é um processo lento 
e dispendioso.
 As dimensões mínimas para as máquinas automáticas 
de verniz UV localizado são 28x32 cm, sendo que a aresta 
maior deve ser a do range de pinças. As máquinas manu-
ais aceitam qualquer formato. Para maior agilidade em 
serviços de grande tiragem, procure respeitar as dimen-
sões das máquinas automáticas.

Para evitar decalque durante o transporte 
de serviços para o acabamento

 Deixe a impressão secar de acordo com o tempo míni-
mo especificado pelo fabricante da tinta.
 Se os pacotes estiverem embalados, carregue um por 
vez e coloque-os com cuidado no veículo de transporte 
(não jogue).
 As pilhas não devem exceder a altura que tinham 
quando saíram da impressão. Procure diminuí-las ao 
carregar o carro.
 Procure manusear o serviço o mínimo possível e com o 
máximo de cuidado. Coloque-o no veículo de transporte 
com empilhadeiras, se o equipamento estiver disponível, 
sem retirá-lo do pallet.
 Redobre o cuidado se a impressão for chapada e, 
especialmente, em cores escuras (preto, marrom, azul 
marinho, vermelho etc.).
 Sempre que possível, procure aplicar verniz base água 
após a impressão. Se não for possível, quadruplique o 
cuidado no manuseio do serviço.
 Impressões que vão receber verniz UV, não podem 
conter tintas ou vernizes com base de óleo mineral, pois 
elas impedem a aderência e o correto assentamento do 
verniz. Portanto, o verniz de máquina deve ser sempre o 
base água.

Fonte: Plastific

Para se obter o melhor registro
no verniz UV localizado
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“Era uma vez” ao alcance de um clique

egar um livro de histórias e ler um conto para 
seu filho, antes de ele dormir. Esse velho hábito 
está em mudança: ao invés de pegar um exem-
plar de papel e folheá-lo para escolher uma 

opção, muitos já buscam um pequeno aparelho, como 
um pequeno computador, e nele selecionam a história. 
Sim, a tecnologia chegou também nesse setor, com um 
novo modelo de livro, digital, também chamado de 
e-book ou livro eletrônico. E isso tem gerado inúmeras 
discussões: é o fim dos livros impressos? Ou não?

Para muitos, o livro digital é um vilão, representa uma 
ameaça para uma cultura já enraizada e para o mercado 
editorial. Para outros, pelo contrário, é um reforço ao 
incentivo à leitura, além de permitir a impressão de edi-
ções com tiragem reduzida, de facilitar o armazenamento, 
entre outros benefícios. 

Por aqui, no Brasil, a presença dessa tecnologia 
ainda é tímida. Mas que elas estão conquistando cada 
vez mais espaço, isso estão: no fim de 2009, o site 
Amazon, uma conceituada livraria digital, registrou 
uma vendagem de livros digitais Kindle maior do que 
a de livros impressos. Foram vendidos nada menos do 
que 9,5 milhões de aparelhos em apenas um dia. A 
Amazon está tentando se firmar como o maior fabri-
cante de leitores de livros digitais e a maior distribui-
dora de e-books, disponibilizando o conteúdo para 
outros meios eletrônicos, e já lançou mais um aparelho 
de leitura de livros eletrônicos ainda mais abrangente 
que o Kindle: o tablet iPad, da Apple. 

Para Rodrigo Minelli Figueira, professor de Comunicação 
Social da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
na área de vídeo e novas tecnologias, o livro digital vai cair 
no gosto dos brasileiros. “O cenário da tecnologia no Brasil 
ainda é acanhado e é difícil até mesmo encontrar publica-
ções em português. Mas, assim como os leitores no resto do 

A reinvenção da leitura, com a chegada do livro digital, exige mudanças do mercado gráfico

P

Aparelho de leitura com menos de 300 gramas (10.3 
ounces), com conexão wireless (utiliza EVDO) que 
permite a leitura de jornais e livros (+ 88,000 títulos). 
Sistema de livro digital do site Amazon.
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“Era uma vez” ao alcance de um clique
mundo, o brasileiro com certeza irá aderir ao livro digital. 
Além de grandes usuários da  internet, acredito que os 
brasileiros – ao menos uma parcela que tem acesso a outros 
bens de consumo e o hábito de ler – irão utilizar esta nova 
ferramenta”, avalia.

A presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL), 
Rosely Boschini, em entrevista à revista da ABIGRAF 
Nacional de janeiro de 2010, ressaltou: “É inegável o 
advento de mídias eletrônicas para todo tipo de conte-
údo, inclusive o literário. Porém, há uma tendência de 
convivência harmoniosa de todas as mídias em um futuro 
próximo. Acredito que o livro impresso tem a atração físi-
ca e é bastante arraigado na nossa cultura. O livro digital 
só será vantajoso se tornar-se tão prático no manuseio 
quanto ele, além de ter preço compatível”.

Adequação
O livro digital já é uma realidade e, assim, é preciso se 

adequar a ela. As editoras e gráficas devem ficar atentas a 
esse mercado e se adaptar às suas exigências. Afinal, não 
se trata da troca de um sistema por outro, mas de uma 
inclusão. 

De acordo com Hamilton Terni Costa, presidente 
da Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG), 
muitos editores e gráficos ainda estão um pouco perdidos 
e inseguros quanto ao livro digital, já que a novidade 
altera boa parte do modelo de negócios estabelecido há 
muitos anos. “Eles questionam: como cobrar sem se base-
ar no custo de produção? Como controlar o conteúdo? 
Como refazer contratos de direito autoral baseado em 
números de livros impressos? Essas dúvidas ainda levarão 
um tempo para se dissipar”, conta.

Para ele, o empresário também deve ficar atento à evo-
lução das novas tecnologias de impressão digital que estão 
evoluindo, como a impressão em ink-jet com rotativas. 
Essas impressoras já permitem a impressão de volumes 
maiores de livros, revistas e até jornais, desbancando 
a impressão offset e criando novas possibilidades para 
que editores eliminem desperdícios e reduzam estoques. 
“Minha sugestão é buscar de imediato alternativas de 
produção que permitam também sair do modelo tradi-
cional baseado na offset e agregar outros processos que 
possam ajudar o editor a disponibilizar o livro digital, dar 
segurança a seu conteúdo e às formas de comercialização”, 
enfatiza Hamilton Costa.

A reinvenção da leitura, com a chegada do livro digital, exige mudanças do mercado gráfico

Criou uma Comissão sobre Livro Digital, composta 
por representantes de editoras, para análise dos vários 
aspectos deste cenário e do seu impacto. 
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Alguns editores e gráficos estão prepa-
rando essas mudanças. É o caso da Editora 
O Lutador, de Belo Horizonte. “Ainda 
não sentimos o impacto do livro digital, 
mas pretendemos nos preparar para a 
nova realidade e nos adequar a ela. Mas 
acredito que o livro impresso não acabará 
nunca, tanto que estamos investindo em 
maquinário para isso”, diz o funcionário 
José Cezário de Albuquerque.

Flávio Augusto Pinto, vice-diretor da 
Editora Fapi, tem a mesma opinião. “O 
livro digital ainda não trouxe impacto para 
nós, até mesmo porque é novo no Brasil, 
mas estamos nos preparando. Receio que 
aconteça com a indústria gráfica o que 
aconteceu com a indústria de CDs e 
DVDs: o prejuízo, pois muitos baixam arquivos e jogam 
na internet para acesso gratuito, prejudicando as indústrias 
especializadas”, comenta.

Vantagens e desvantagens 
Como já aconteceu com as indústrias musical e de 

jornais, o mercado editorial enfrenta queda na receita com 
a venda de seus produtos. Os CDs e livros vêm perdendo 
espaço para a distribuição digital, que é mais barata e até de 
graça. Diante disso, há dúvidas também quanto ao destino 
das livrarias. Sergio Herz, diretor financeiro e de inovação 
tecnológica da Livraria Cultura, em entrevista à Revista 
Época Negócios do mês de março, disse acreditar em 
mudanças no setor, mas não de maneira tão intensa. “Elas 
sobreviveram muito ao oferecer uma excepcional experiên-
cia para seus clientes. Exemplo é a ajuda no momento da 
compra, já que a maioria dos clientes, ao entrar em uma 
livraria, não sabe o que comprar”, destaca. 

As livrarias também podem, segundo ele, investir 
em portais próprios, nos quais pode vender títulos em 
qualquer formato, para iPad, iPhone, BlackBerry, Palm 
etc., ou ainda trabalhar com a digitalização do acervo. 
A opinião é compartilhada pela pre-
sidente da CBL. “O advento do livro 
digital pode representar uma solução 
interessante e viável para o resgate 
de obras raras ou esgotadas. É uma 
tecnologia importante, que permite 
impressão em baixas quantidades. 
Isso é bom, porque dá ao setor edito-
rial a oportunidade de fazer tiragens 
menores de obras específicas, seg-
mentadas e destinadas a um público 
restrito”, ressalta.

Uma desvantagem apontada, no entanto, é a relação 
com os autores. Será preciso refazer os contratos antigos 
com os escritores; e, mesmo depois de ter investido num 
título, os editores podem ter seu trabalho reproduzido 
na internet sem ganhar nada com isso. 

Sem dúvida, é inegável a praticidade de um apare-
lho que armazena uma quantidade enorme de livros 
e, além de economizar espaço, permite a economia de 
papel e facilita seu transporte. “Com certeza, a maior 
vantagem é a economia de papel e o acesso imediato ao 
conteúdo publicado, com possibilidade de atualização, 
marcação e compartilhamento. Os pontos negativos 
se referem ao estado atual da tecnologia, com telas 
que cansam a vista e o custo ainda elevado, mas todos 
esses problemas tendem a ser corrigidos com o desen-
volvimento e a popularização do recurso”, afirma o 
professor Rodrigo Minelli.

Mais uma das vantagens do livro digital é a possi-
bilidade de atração de novos públicos, como destaca 
Hamilton Costa. “Com o advento dos novos e-books, 
outro público é atraído, o grupo de leitores que preferem 
esse meio. Mas o quanto o livro digitalizado será atrati-

vo, a ponto de eliminar ou reduzir 
muito sua produção em papel, ainda 
é uma questão em aberto”, comenta. 
Para o professor Rodrigo Minelli, os 
jovens são uma grande promessa de 
público para essa tecnologia. “Os 
jovens tendem a ser conquistados 
pela tecnologia por estarem viven-
ciando o ‘futuro’, as possibilidades 
de troca e compartilhamento embu-
tidas na tecnologia e pela facilidade 
de acesso às obras”, explica.

capaC

Como mais uma das 
vantagens do livro digital 
está a atração de novos 

públicos.
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Os livros digitais são aparelhos com 
tela plana de cristal líquido colori-
do, portáteis. Possuem funcionalidades 
como paginação, mudança de orien-
tação de página, marcação de página, 
destaque de texto, anotações do leitor, 
busca por texto e luz interna para leitura 
no escuro. Os arquivos estão disponíveis 
na web em vários formatos e podem ser 
descarregados para o computador por 
meio de downloads.

Super moderno

A melhor impressão.

SEMPRE Marprint:  o melhor da tecnologia mundial 
está aqui, ao seu lado.

Fornecemos: Blanquetas, Tintas Sun Chemical, Chapas Offset,
Soluções de Fonte, Solventes Ecológicos, Panos de Limpeza, 

Filmes Termoencolhíveis e Esticáveis de PVC e Poliolefínico 
e outros insumos para a indústria gráfica. 
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Rua Campos Sales, 75 
Nova Suissa - CEP: 30421-031
Belo Horizonte / Minas Gerais

 Fone: (31) 3025-5700 
Fax: (31) 3025-5749

www.marprint.com.brwww.marprint.com.br
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Para desmistificar o lado vilão do 
livro digital, Hamilton Terni Costa 
concedeu uma entrevista à Revista O 
Cícero. Ele é ex-presidente da ABTG,  
diretor-geral da ANconsulting e coor-
dena  as ações da PODi na América 
Latina, uma comunidade internacio-
nal com foco na área digital, além 
do curso de pós-graduação  Gestão 
Inovadora da Empresa Gráfica, na 
faculdade Senai na escola Theobaldo 
De Nigris, no qual ministra a matéria 
de Gestão Estratégica.

Qual a sua opinião sobre o 
livro digital?

Ele é a resposta natural para o processo de digi-
talização das informações e de conteúdos que temos 
observado nos últimos anos, a partir da popularização 
da internet. Assim como outros veículos (revistas, jor-
nais etc.), o livro passa a ser disponibilizado nos meios 
digitais, que visam a atender a um crescente número 
de leitores que preferem a comodidade do digital para 
ter acesso aos conteúdos que lhes interessam.

Que impacto essa tecnologia pode trazer para o 
mercado gráfico?

Vários, mas nem todos negativos. Em primeiro 
lugar, não haverá, em prazo previsível, o término da 
impressão de livros em papel. Ela seguirá coexistindo 
por muito tempo com o livro digital. Em segundo 
lugar, temos que observar duas tendências consolida-
das já há algum tempo: uma é a de que há, cada vez 
mais, um maior número de títulos sendo lançados; 
outra, é a da queda da tiragem média por título. Isso 
significa que os meios digitais hoje permitem a auto-
edição de livros e a produção de títulos de interesse 
específico. Isso já é uma consequência da internet, em 
que podemos buscar praticamente todos os assuntos, 
que podem ser impressos ou não, mas que, em sua 
maioria, continuarão com edições em papel e, no caso 
de títulos esgotados ou de assuntos de interesse restri-
to, podem ser impressos um a um ou de acordo com 
o interesse do leitor. O impacto nas gráficas, portanto, 

estará mais ligado aos processos 
de produção do livro em papel do 
que, necessariamente, ao advento 
do livro digital. 

É possível as gráficas tirarem 
proveito dessa tecnologia?

Podem tirar proveito, especial-
mente se o gráfico puder aju-
dar o editor no gerenciamento 
do conteúdo e trabalhar com ele 
nas diferentes mídias. Ou seja, as 
gráficas não devem se restringir 
à impressão de livros em quanti-
dades adequadas para offset, mas 
devem fazê-lo em outras quanti-

dades, usando a impressão digital e disponibilizan-
do livros em outros meios. Já há gráficas no Brasil 
preparadas para imprimir desde as grandes tiragens 
em rotativas, médias tiragens em offset e baixas tira-
gens em digital, incluindo o um a um. Além disso, 
tais empresas disponibilizam meios eletrônicos e até 
ajudam a vender os livros em seu site. Esse é um 
exemplo de um gerenciador de conteúdo para seus 
clientes. Para quem trabalha basicamente com off-
set, minha sugestão é criar ofertas para tiragens mais 
baixas, preferencialmente com o uso da impressão 
digital. É preciso entender que o livro impresso digi-
tal tem o valor unitário mais alto, mas ele permite 
a redução do custo total do editor pela redução ou 
eliminação dos estoques.

O site Amazon registrou, no fim de 2009, maior 
venda de livros digitais do que de livros impressos. 
Isso é uma tendência? 

Não há dúvida de que o livro digital vai crescer, 
mas não vai eliminar, em curto, médio e até longo 
prazo, o livro em papel, uma mídia consagrada há 
muito tempo. O livro digital em pouco tempo já terá 
problemas, inclusive relativos a arquivos e manu-
tenção. Claro que não podemos ser cegos e dizer 
que não haverá substituição em parte do material 
impresso. Isso vai ocorrer, mas o livro em papel ainda 
permanecerá por um bom tempo.

capaC

Livro em papel deve permanecer
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grande festa de premiação dos melhores 
trabalhos gráficos de Minas Gerais tem data 
e horário marcados: 16 de julho, às 19h30, 
no auditório da CDL, em Belo Horizonte. 

Em sua sexta edição, o Prêmio Mineiro de Excelência 
Gráfica Cícero segue em seu objetivo de fortalecer 
o mercado mineiro, estimulando a competitividade 
saudável e a prestação de serviços de qualidade pelas 
empresas gráficas do Estado.

Em 2010, 31 empresas gráficas concorrem, com 
379 trabalhos inscritos. Entre as novidades esteve um 
site criado exclusivamente para o Prêmio Cícero, www.
premiocicero.org.br, por meio do qual foram realizadas 
as inscrições, até 7 de maio. A ABIGRAF-MG montou 
um plantão de atendimento na sede da Associação, para 
que não houvesse nenhuma dúvida ou problemas nesse 
processo.

Prêmio Cícero: nova forma de inscrição

A

Solenidade de premiação: 

16 de julho
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planoP

m março, a ABIGRAF-MG lançou sua mais 
nova iniciativa: o Plano de Desenvolvimento 
e Valorização do Setor Gráfico Mineiro. A 
ação visa, essencialmente, a unir todos os inte-

grantes do setor gráfico do Estado na busca por melhorias 
que estimulem o crescimento de todos. Parte-se do prin-
cípio de que a atuação em sintonia de toda a cadeia desse 
mercado – ABIGRAF-MG, gráficas e fornecedores – será 
capaz de criar oportunidades para vencer os desafios 
identificados pelos empresários gráficos atualmente. 

A principal meta, de acordo com o presidente da 
Associação, Rodrigo Velloso de Almeida, é “o envolvi-
mento dos parceiros na busca do encaminhamento de 
soluções dos problemas”. Outros objetivos elencados são 
criar a cultura proativa no empresário 
gráfico mineiro; buscar e difundir 
o conhecimento e as inovações do 
mercado; agilizar a divulgação das 
informações tecnológicas; incentivar 
e fortalecer as entidades associativas.

Neste sentido, fornecedores e 
gráficos têm sido convidados a se 
reunir, uma vez ao mês, na sede da 
ABIGRAF-MG. Nos encontros, o 
grupo tem debatido sobre o cenário 
do mercado, os entraves ao desen-
volvimento e, principalmente, como 
estes podem ser superados.

Conhecer para contratar
No encontro de 12 de abril, o 

segundo momento de reunião do 

grupo, discutiu-se sobre a perda de serviços gráficos 
para empresas do Estado de São Paulo, motivada pela 
diferença de alíquota. Em contrapartida, avaliou-se que 
há outras vantagens a serem consideradas na contratação 
de empresas mineiras para os trabalhos, as quais devem 
ser apresentadas ao cliente: redução do preço do frete, 
eliminação da necessidade de investir em estoque, entre 
outros. Ou seja, identificou-se a necessidade de mais 
informação do mercado, seja a respeito dessas vantagens, 
seja a respeito de empresas que possam realizar aquele 
mesmo trabalho, mas bem mais perto.

Para Márcio Elísio Ferreira, sócio gerente da 
Marprint Equipamentos Gráficos, o principal problema 
do mercado é a desinformação. “O setor gráfico não se 

resume às gráficas, há fornecedores 
de diversos insumos que também 
fazem parte dele. Muitas vezes, 
empresários passam anos contra-
tando apenas um serviço específico 
de um fornecedor, sem perceber 
que este oferece outra gama muito 
maior de possibilidades de atendi-
mento, até mesmo um serviço que 
o gráfico contrata em outro Estado. 
Aconteceu comigo, por exemplo. É 
um erro de todos: do empresário, 
que não realizou uma pesquisa cor-
reta do mercado, e do fornecedor, 
que não fez o dever de casa da pro-
paganda”, afirma.

Para sanar essa barreira, uma 
proposta já foi elaborada: ações para 

Unidos em 
iniciativa pioneira
Plano busca parcerias e benefícios para 
todo o setor gráfico mineiro

E

... o grupo tem debatido 
sobre o cenário do 

mercado, os entraves 
ao desenvolvimento e, 

principalmente, 
como estes podem 

ser superados.
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Blanquetas:
Para Impressões de Altíssima Qualidade.

Blanquetas compressíveis calibradas de 3 e 4 lonas, 
em bobinas e em todos os formatos, para impressoras 
o� set planas, rotativas coldset e headset, metalgra� a, 
especiais para tintas UV. Colocação de barras de aço e 

aluminio com garantia de qualidade.
      

Pronta Entrega
Produtos de nossa importação direta

Consulte-nos:
(31) 3025 5700

Rua Campos Sales, 75 • Nova Suíssa
CEP: 30421-031 • Belo Horizonte/ MG

Fax: (31)3025 5749
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comunicar as vantagens de se adquirir os produtos no 
Estado, bem como para informar quem faz o quê por 
aqui. “A mensagem precisa ser clara, direta, mostrar para 
o empresário qual é o real benefício, quais os diferenciais 
da contratação por aqui. E, claro, quem ele pode contra-
tar para aquele serviço, com a qualidade exigida”, defen-
deu Vicente de Paula Aleixo Dias, 2º vice-presidente da 
ABIGRAF-MG, idealizador do plano.

Serão elaborados, assim, materiais para compor a 
Campanha de Valorização, com mensagens curtas sobre 
os diferenciais da contratação de serviços no Estado 
tanto para fornecedores quanto para gráficos, bem 
como informações sobre onde encontrar determinado 
profissional ou empresa especializada. Folhetos para 
serem anexados às notas fiscais, anúncios impressos, 
spots para rádios etc. serão utilizados.

Foi unânime a aprovação da proposta. “Não há registro 
de uma parceria como essa, que só tem benefícios a ofere-
cer. Vamos mostrar, em conjunto, a qualidade de todos”, 
disse Giordany Moreira Rabelo, gerente de Negócios 
da CTG, Central Tintas Gráficas Ltda. “É um marco”, 
concordou Alcides Dias, gerente de unidade da KSR, que 

destacou outro benefício do Plano de Desenvolvimento 
e Valorização: “Nos encontros, temos representantes do 
segmento de papel, de chapas e tintas, de acabamentos, 
entre outros. Vamos trocar informações, debater sobre 
as experiências de cada um, discutir sobre tendências, 
iremos nos preparar. Certamente, os empresários gráficos 
mineiros, sejam prestadores de serviços gráficos ou forne-
cedores de insumos, terão mais condições de promover 
uma gestão profissional de seus negócios, serão pessoas 
mais preparadas”, frisou.

Meta é que encontros sejam realizados mensalmente

planoP
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Setembro de 1968

cantinho da Dona HildaC

 
muito bom guardar coisas do passado. Vejam 
bem: no jornal O Cícero de setembro de 
1968, na página de número 6, há uma notí-
cia relevante. “Acham-se em festa as famílias 

Almeida e Velloso, com a chegada de Rodrigo Velloso, 

primogênito do casal Eder e Mariangela, ocorrida em 24 
deste mês”.

E agora, quem diria que eu, primeira secretária da 
ABIGRAF-MG, estaria aqui junto deste menino, atual-
mente presidente de nossa Associação?

É

Dona Hilda continua 
a nos encantar com sua 
arte. Divulgamos nova 
imagem de uma entre 
suas muitas obras.
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Testando uma impressora offset

N o momento da compra de uma impressora usada, 
o gráfico precisa contar com algum método para 
checar se o equipamento se encontra em bom 
estado de conservação. Um teste de impressão 

não pode ser feito com qualquer tipo de imagem. Para que 
eventuais problemas possam ser evidenciados, é indispen-
sável que o teste seja feito com uma imagem adequada a 
esse tipo de diagnóstico; caso contrário, defeitos mecânicos 
podem ser “disfarçados”, mesmo que sem a intenção do 
vendedor. É importante lembrar que os testes descritos neste 
artigo não oferecem garantia absoluta de que o equipamento 
está nas melhores condições.

A impressão de um teste não dispensa a análise direta, 
minuciosa, de um mecânico experiente em máquinas gráficas. 
Esse profissional deve inspecionar detalhadamente engrena-
gens, mancais e eixos, analisando folgas, desgastes, trincas etc. 
Deve também verificar a superfície de cada um dos cilindros 
impressores, bem como os anéis guias, quando for o caso. O 
mecânico deverá, ainda, checar os rolamentos dos sistemas 
de tintagem e molhagem, bem como os diâmetros e dureza 
dos rolos, sempre tomando como referência as especificações 
do fabricante da máquina. Também devem ser verificados os 
sistemas de alimentação, margeação e saída.

A seguir, descrevemos testes simples e o que pode ser veri-
ficado em cada caso.

Chapado seco
A simples impressão de um chapado pode revelar 

manchas localizadas. Se forem causadas por blanqueta 
ou calços amassados (Figura 1), a solução é simples. No 
entanto, se após a substituição desses itens as manchas 
persistirem (Figura 2), pode se tratar do cilindro impres-
sor ou do porta- blanqueta amassado e mal restaurado.
 

O chapado seco também auxilia a verificar a distribui-
ção de tinta na direção pinça/contrapinça. Toda impressora 
apresenta um pouco de irregularidade de tintagem. A aná-
lise do teste, visual e com o auxílio de um densitômetro, 
permite ao impressor identificar onde há mais e menos 
tinta em função da condição mecânica do equipamento. 
Se a diferença for exagerada, o teste pode revelar um defei-
to não aceitável da máquina (Figura 3).

espaço ABTGE

Saiba quais são os testes que podem ajudá-lo a melhor avaliar 
uma impressora offset usada, no momento da aquisição

Antonio Paulo Rodrigues Fernandez*

Figura 1 – Falha de impressão no chapado seco

Figura 2 – Falha de impressão no chapado seco, provavelmente 
por irregularidades na superfície de um dos cilindros impressores

Figura 3 – Irregularidade de distribuição da película de tinta 
na direção axial
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espaço ABTGE

Área contínua a 75%
Trata- se da impressão da área total, com uma retícula 

uniforme, de 75%, ponto quadrado, com lineatura entre 
150 lpi e 200 lpi (figura 4).

Esse tipo de imagem é muito sensível a qualquer tipo 
de irregularidade mecânica. A análise visual desse teste 
pode revelar:
• Irregularidade nos calços (calços amassados).
• Desgastes ou falha de usinagem na superfície dos cilin-
dros impressores.
• Desgaste ou falhas de continuidade nos anéis guias.
• Irregularidades na borracha dos rolos de tinta ou de 
molha (excentricidade, convexidade, concavidades e 
variação de dureza).
• Irregularidades nos eixos e batentes de apoio dos rolos de 
molha e tintagem (torção, formação de curva, trepidação e 
engripamento de rolamentos).
• Falta ou excesso de folga entre as rodas dentadas, dentes 
avariados.
• Imperfeições em eixos, mancais e rolamentos.
• Problemas no transporte das folhas.

A figura 5 mostra manchas conhecidas como “marcas 

de persiana”, que podem denunciar pouca folga entre os 
dentes das engrenagens. Tal problema mecânico pode ser 
causado pelo desgaste excessivo dos anéis guias. Outra causa 
frequente das “marcas de persiana” pode ser a ocorrência de 
vibrações nas engrenagens, pelo excesso de pressão ou uso 
de menos calços na blanqueta do que o recomendado.

Pode ocorrer de um dos rolos tintadores estar marcado ou 
desregulado de tal forma que, durante o processo de impressão, 
ele bate na borda do fim do vão do cilindro porta-chapas, cau-
sando manchas de impressão, as quais tendem a mudar ligeira-
mente de posição a cada giro do cilindro (figura 6).

Figura 4 – Área contínua a 75%

Figura 5 – “Marcas de persiana” em área contínua a 75%

Figura 6 – Falha de impressão em área contínua a 75%

Figura 7 – Duplagem dos pontos em área contínua a 75%
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Milimetrado
Possibilita verificar a condição de registro entre unida-

des de impressão. Numa impressora monocolor, pode- se 
observar o esquadrejamento das folhas durante a impres-
são (figura 10).

Falhas no transporte das folhas entre as unidades podem 
provocar problemas de registro e duplagem. As linhas do 
milimetrado, que deveriam, em condições ideais, se sobre-
por perfeitamente nas duas unidades, se apresentarão como 
mostrado na figura 11.

O papel a ser usado nos testes descritos aqui deve 
ser, de preferência, o couché brilho de 90 g/m² a 120 
g/m². As melhores cores para impressão: cyan para o 
chapado seco, preto para a área de 75% e magenta 
para o “grafismo fantasma”. Já no teste com milime-
trado, deve- se usar tintas diferentes em cada unidade 
impressora.

*Técnico de Ensino da Escola 
Senai Theobaldo De Nigris

Duplagem dos pontos pode transformar a área de 
75% num chapado (figura 7). Lembramos, no entanto, 
que duplagem é diferente do ganho de ponto causado por 
excesso de tinta ou pressão. A análise com um conta- fios 
permite ao impressor diferenciar os dois fenômenos.

Grafismo fantasma
Permite verificar:

• Falhas na inter- relação dos sistemas de molhagem e 
tintagem.
• Regulagens de pressão dos rolos de tintagem e molhagem.
• Eventuais falhas de distribuição de tinta.
• Capacidade do equipamento de eliminar manchas de 
impressão.

A figura 8 ilustra o “grafismo fantasma” impresso em 
condições ideais.

Falhas de regulagem do sistema de molhagem ou 
tintagem, rolos com diâmetros inferiores ao especifica-
do pelo fabricante ou, ainda, rolos com dureza fora do 
padrão podem causar manchas na região do “grafismo 
fantasma”, como mostra a figura 9.

espaço ABTGE

Figura 8 – Grafismo fantasma

Figura 9 – Falhas de impressão em “grafismo fantasma”

Figura 10 – Milimetrado

Figura 11 – Falha de impressão no milimetrado
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senai/cecotegS

ódio para o Senai/Cecoteg na 6ª Olimpíada do 
Conhecimento: os alunos Isaac Freitas, de Design 
Gráfico, e Nayara Namorato, de Web Design, 
conquistaram a medalha de prata em suas cate-

gorias. O evento foi realizado de 8 a 14 de março, no Rio 
de Janeiro. Ao todo, representantes do Senai/MG foram 
premiados com 26 medalhas – seis medalhas de ouro, oito 
de prata e 12 de bronze. No quadro geral de medalhas, São 
Paulo ficou em primeiro lugar, e os mineiros, em segundo.

Cerca de 300 mil pessoas passaram pelos cinco pavi-
lhões do Riocentro, que sediou os eventos. Paralelamente 
à Olimpíada, foi realizada a primeira edição do Worldskills 
Américas, competição continental do Senai entre estudan-
tes de 12 países, sendo nove das Américas e dois do Caribe. 
A segunda edição do Worldskills Américas vai acontecer 
em 2012, em Bogotá, Colômbia, já com a expectativa de 
ampliar o número de estudantes e países participantes para 
30 representantes das Américas e do Caribe.

Muita dedicação
A vitória de Isaac e Nayara foi muito festejada por 

toda a equipe do Senai/Cecoteg, e teve direito à faixa e 
demonstrações de carinho. Os meses de dedicação foram 
determinantes para o sucesso da dupla, que contou com o 
apoio dos instrutores Graziela Cristiane Almeida e Daniel 

Maciel nos treinamentos. Nas últimas semanas antes da 
Olimpíada, as avaliações foram intensificadas com a expe-
riência dos ex-competidores Érika Ostorari e Fernando 
Araújo. “A prata é a certeza de que estamos no caminho 
certo”,  diz, com entusiasmo, a gerente da unidade, Márcia 
do Carmo Azevedo. Ela avalia que o resultado “será o 
ponto de partida para o ouro na próxima competição. 
Nayara e Isaac estão de parabéns. Eles foram brilhantes”.

Duas vezes prata na Olimpíada 
do Conhecimento

P

Equipe do Senai-MG, que conquistou 26 medalhas

Os alunos do Senai/Cecoteg, Nayara e Isaac, junto aos instrutores  
Graziela e Daniel
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notícias do setorN

Imprimir é dar vida

E m 24 de junho, na sede da 
FIESP (Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo), será ofi-
cialmente lançada a Campanha 

Nacional de Valorização do Papel e da 
Comunicação Impressa. Empreendida pela 
ABIGRAF Nacional, em conjunto com 
suas Regionais em todo o país, o Sindigraf-
SP (Sindicato das Indústrias Gráficas dos 
Estado de São Paulo) e a ABTG (Associação 
Brasileira de Tecnologia Gráfica), a ação 
tem também o apoio de um site: http://
www.imprimiredarvida.org.br. 

No endereço eletrônico, é possível 
encontrar informações para esclarecer sobre 
a produção brasileira do papel. Há vídeos e artigos, por 
exemplo, para explicar diversos mitos e falsos dados sobre 
o impacto da atividade no meio ambiente. O internauta 
encontra, ainda, materiais para download, como assinatu-
ras para e-mails, anúncios e textos para spots de rádio.

A campanha
Esclarecer à sociedade que a comunicação impressa 

não agride o meio ambiente. Esta é a principal propos-
ta da Campanha Nacional de Valorização do Papel e da 

Comunicação Impressa, que utiliza diversas ações de marke-
ting, como spots de rádio, anúncios, internet, cartilhas, entre 
outros, para esclarecer dúvidas e neutralizar o discurso que 
incentiva o menor uso de papel, corrigindo equívocos. 

Segundo dados apresentados pelas entidades, no Brasil, 
100% da celulose e do papel são originários de florestas de 
eucaliptos plantadas em áreas destinadas exclusivamente 
para este fim. A indústria gráfica converte papel comprado 
de produtores legais, que o processam unicamente a partir 
de madeira certificada de reflorestamento.

A campanha ainda mostra que a indústria 
gráfica está alinhada com o meio ambiente, 
uma vez que as impressões são extremamen-
te conscientes. Prova disso é a utilização de 
processos mais limpos do que os empregados 
pela grande maioria das indústrias e a busca 
por novas tecnologias que não agridam a 
natureza. 

Mascote
O Papelito é um personagem presente em muitas 
peças, inclusive na assinatura de e-mail.

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
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Zenith Optimedia apontou que, em 
2009, pela primeira vez, a mídia onli-
ne ultrapassou as revistas no ranking, 
atraindo investimentos de US$ 55 

bilhões em todo o mundo. Com isso, a internet 
já é dona de 12,6% do bolo publicitário no plane-
ta, ficando atrás apenas dos jornais, com 23,1%, 
e da televisão, com 39,4%. As revistas estão agora 
em quarto lugar, com 10,3%. A projeção futura 
aponta ainda que a mídia online deverá se apro-

ximar dos jornais já em 2012, ano no qual deverá 
atingir o share de 17,1% do bolo, contra 19,4% 
dos impressos. Ainda em 2012, a internet deverá 
atrair investimentos de US$ 83,9 bilhões, contra 
US$ 95,4 bilhões dos jornais e US$ 199,7 bi da 
televisão. Esta última mídia continuará mostran-
do sua força, com participação de 40,6%, que 
será um pouco superior à atual.

Fonte: Meio & Mensagem

notícias do setorN

O
Internet passa revista e já
é terceira mídia no mundo

Pantone anuncia aplicativo para
intercâmbio de livrarias de cores

Produção de celulose sobe 17,5%

 
produção de celulose no Brasil totalizou 1,194 
milhão de toneladas em março de 2010, o que 
significa alta de 17,5% em relação ao mesmo 
período do ano passado e de 8,8% ante feve-

reiro, divulgou nesta sexta-feira a Associação Brasileira de 
Celulose e Papel (Bracelpa). No acumulado do primeiro 
trimestre do ano, a produção cresceu 13,1% também na 
comparação anual, para 3,505 milhões de toneladas. As 
exportações de celulose, todas de fibra curta, foram de 

885 mil toneladas no último mês, disparando 65,7% 
ante março de 2009 e 35,5% ante fevereiro. No ano, 
a alta foi de 19,1%, para 2,157 milhões de toneladas. 
As vendas domésticas foram de 131 mil toneladas em 
março, alta de 26% e 7,4% ante março do ano passado e 
fevereiro deste ano, respectivamente, e de 382 mil tone-
ladas no acumulado do ano, alta de 31,7%.

Fonte: Celulose Online

 
Pantone anunciou o myPANTONE X-Ref, 
um novo aplicativo e ferramenta para web 
que permite que designers gráficos e outros 
profissionais criativos possam cruzar as infor-

mações de cores de todas as livrarias Pantone – Pantone 
Matching System, Pantone Goe e Pantone Fashion and 
Home. O X-Ref está disponível como um aplicativo para 
o iPhone ou como uma ferramenta para uso pela inter-
net. É companheiro do aplicativo lançado em setembro 

do ano passado, denominado myPANTONE, que per-
mite aos designers capturar, criar e compartilhar paletas 
de cores Pantone a qualquer momento e em qualquer 
lugar. Adicionalmente às novas ferramentas, a empresa 
está reduzindo os preços do sistema de referência de cores 
Pantone GOE para torná-lo mais acessível ao workflow 
de designers e gráficas.

Fonte: PublishNews

A

A
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m ritmo de retomada, a indústria apresentou 
em março o melhor desempenho em 19 anos. 
A produção industrial brasileira avançou 19,7% 
na comparação com março do ano passado.

O resultado representa o maior crescimento mensal 
desde abril de 1991. No trimestre, houve aumento 
de 18,1%, também o maior em 19 anos. Na compa-
ração com fevereiro, março passado registrou alta de 
2,8%, conforme levantamento divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 4 de 
maio.

Foi o segundo crescimento trimestral consecutivo na 
comparação com igual trimestre de ano anterior e a quar-
ta expansão consecutiva ante trimestre imediatamente 
anterior. Segundo o IBGE, André Macedo, pondera que 
a alta reflete a baixa base de comparação do ano passado, 
“o maior ritmo da produção industrial em 2010” e o fato 
de que março deste ano teve um dia útil a mais do que o 
mesmo mês do ano passado. De qualquer forma, calcula, 
a indústria operava, em março, a apenas 0,1% abaixo do 
nível recorde de setembro de 2008, antes do início dos 
efeitos da crise sobre o setor.

Em fevereiro de 2010, a indústria ainda operava em 
nível 2,8% inferior ao recorde de setembro de 2008. 

Segundo o economista do IBGE, os dados de março 
mostram “um perfil generalizado de crescimento e 
recuperação da atividade industrial”. Entre as catego-
rias de uso pesquisadas, apenas os bens de consumo 
semi e não duráveis já operam em patamar acima (3% 
maior) de setembro de 2008, no maior nível histórico 
de produção.

Fonte: Yahoo Notícias

notícias do setorN

Indústria retoma crescimento

E

 
Programa BNDES de Sustentação do Inves-
timento (BNDES PSI), operado pelo Banco, 
foi prorrogado até 31 de dezembro de 2010. 
A dotação do programa aumentou em mais 

R$ 80 bilhões.
Os juros de 4,5% a.a. permanecerão inalterados até o 

dia 1º de julho. A partir dessa data, as taxas para a aquisição 
de máquinas, equipamentos, ônibus e caminhões e finan-
ciamentos à exportação, no entanto, serão alteradas, com 
aumento de um ponto percentual. Já as taxas cobradas no 
Procaminhoneiro – programa voltado para caminhonei-
ros autônomos – e nos financiamentos a investimentos 
em inovação e capital inovador permanecerão inalteradas. 
Os juros para financiamentos destinados à compra de 
ônibus e caminhões no âmbito da Finame subirão de 7% 
para 8% ao ano. As taxas para aquisição de máquinas e 

equipamentos, incluindo os juros aplicados nas operações 
de exportação na modalidade pré-embarque, passarão de 
4,5% ao ano para 5,5% ao ano. Nas linhas de inovação 
do BNDES, os juros continuarão entre 3,5% a.a. e 4,5% 
a.a. As taxas são as efetivamente cobradas dos tomadores 
finais dos empréstimos.

O prazo de pagamento do financiamento pode chegar 
a 10 anos para máquinas e equipamentos e até 8 anos 
para ônibus e caminhões. A carência é de no mínimo 3 
e no máximo 24 meses para máquinas e equipamentos, e 
de até 6 meses para ônibus e caminhões. A garantia pode 
ser o próprio bem financiado, conforme estabelecido pelo 
Agente Financeiro que intermediará a operação.

Mais informações poderão ser obtidas através do e-
mail financiamento@fiemg.com.br, ou pelos telefones 
(031) 3263-4391/3263-4211/3263-4389/3263-4390.

O
BNDES PSI prorrogado até 31 de dezembro de 2010
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  Mecânicos/Técnicos de máquinas gráficas

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

serviçosS

Profissionais do mercado gráfico
Nesta seção, a ABIGRAF-MG irá indicar profissionais de diversas áreas para você, 
empresário gráfico. Fique atento e sempre contrate especialistas com referências, 

para a garantia de um bom trabalho.

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.
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Vantagens não faltam para se associar. 
Estamos esperando você.

(31) 3283 1616

abigrafmg@abigrafmg.com.br

www.abigrafmg.com.br

Dispor de Espaço para Treinamentos e Palestras 
a preço diferenciado (Pilotis)

A ABIGRAF-MG disponibiliza seu auditório para a realização de confraternizações, reuniões, trei-
namentos etc. O espaço é amplo, comportando mais de 70 pessoas assentadas e possui completa 

infraestrutura para apresentações, com data show, bancada, palco e área de conzinha.

Outros benefícios:

• Consultório Odontológico
• Consultoria Jurídica, Tributária e Trabalhista

• Cursos no Senai/Cecoteg com descontos
• Cadastro no site ABIGRAF 

• Convênios
• O maior evento de premiação da indústria gráfica de Minas Gerais “Prêmio Cícero”

• Participação no Anuário da Indústria Gráfica
• Anúncio de venda/compra de Máquinas e Equipamentos Gráficos

• Disponibilização de Banco de Empregos/Empregados

Associado, pague sua mensalidade em dia. 
Se ainda não se associou, ligue ou faça-nos uma visita.

Ajude a fortalecer o nosso setor.
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a sala de reuniões de uma multinacional, 
o diretor, nervoso, fala com sua equipe de 
gestores. Agita as mãos, mostra gráficos e, 
olhando nos olhos de cada um, ameaça: 

“ninguém é insubstituível”. 
A frase parece ecoar nas paredes da sala de reu-

nião em meio ao silêncio. Os gestores se entreolham, 
alguns abaixam a cabeça. Ninguém ousa falar nada. 
De repente um braço se levanta, e o diretor se pre-
para para triturar o atrevido:

– Alguma pergunta?
–Tenho sim. E Beethoven?
– Como? – encara o gestor, confuso.
– O senhor disse que ninguém é insubstituível. 

E quem substituiu Beethoven?
Silêncio...
O funcionário fala, então:
– Ouvi essa história esses dias, contada por 

um profissional que conheço, e achei muito per-
tinente falar sobre isso. Afinal, as empresas falam 
em descobrir talentos, reter talentos, mas, no 
fundo, continuam achando que os profissionais 
são peças dentro da “máquina” e que, quando 
sai um, é só encontrar outro para pôr no lugar.  
Quem substituiu Beethoven? Tom Jobim? Ayrton 
Senna? Ghandi? Frank Sinatra? Garrincha? Santos 
Dumont? Monteiro Lobato? Elvis Presley? Os 
Beatles? Jorge Amado? Pelé? Paul Newman? Tiger 
Woods? Albert Einstein? Picasso? Zico? Todos esses 
talentos marcaram a História, fazendo o que gos-
tam e o que sabem fazer bem, ou seja, fizeram 
seu talento brilhar. E, portanto, são, sim, insubs-
tituíveis. Cada ser humano tem sua contribui-
ção a dar e seu talento direcionado para alguma 
coisa. Está na hora de os líderes das organizações 
reverem seus conceitos e começarem a pensar em 
como desenvolver o talento da sua equipe focando 
no brilho de seus pontos fortes e não utilizando 
energia para reparar em seus “erros e deficiências”.  
Ninguém lembra e nem quer saber se Beethoven 
era surdo, se Picasso era instável, se Caymmi era 
preguiçoso, se Kennedy era egocêntrico, se Elvis 

Será que você é mesmo substituível?*

N

reflexãoR
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Será que você é mesmo substituível?*
Autor desconhecido

era paranoico. O que queremos é sentir o prazer 
produzido pelas sinfonias, obras de arte, discursos 
memoráveis e melodias inesquecíveis, resultado de 
cada um desses talentos. Cabe aos líderes de sua 
organização mudar o olhar sobre a equipe e voltar 
seus esforços para a descoberta os pontos fortes de 
cada membro. Fazer brilhar o talento de cada um em 
prol do sucesso de seu projeto. 

Se seu gerente, coordenador, ainda está focado 
em “melhorar as fraquezas” de sua equipe, corre 
o risco de ser aquele tipo de líder técnico, que 
barraria Garrincha por ter as pernas tortas, Albert 
Einstein por ter notas baixas na escola, Beethoven 
por ser surdo. E na gestão dele, o mundo teria 
perdido todos esses talentos. Seguindo este racio-
cínio, caso pudessem mudar o curso natural, os 
rios seriam retos não haveria montanha, nem 
lagoas, nem cavernas, nem homens, nem mulhe-
res, nem sexo, nem chefes nem subordinados... 
Apenas peças. 

Nunca me esqueço de quando o Zacarias, dos 
Trapalhões, “foi para outras moradas”. Ao iniciar o 
programa seguinte, o Dedé entrou em cena e falou 
mais ou menos assim:

“Estamos todos muito tristes com a ‘partida’ de 
nosso irmão Zacarias... E hoje, para substituí-lo, 
chamamos: ninguém... Pois nosso Zaca é insubs-
tituível”.

Portanto, nunca esqueça: você é um talento 
único... Com toda certeza, ninguém te substituirá! 
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