OCÍCERO

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

BELO HORIZONTE I MARÇO/ABRIL 2015

EXPOPRINT: TECNOLOGIA
E OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS
EMPRESÁRIOS MINEIROS APROVEITAM A FEIRA
E PARTICIPAM DA CARAVANA DA ABIGRAF-MG E
DO SIGEMG.
Página 6
REGISTROS
DO SETOR
GRÁFICO
Página 5

O Cícero_mar_abr 2015.indd 1

JUSTIÇA RECEBE DENÚNCIA
SOBRE GRUPO QUE FRAUDAVA
IMPORTAÇÕES DE PAPEL
Página 10

28/05/2015 16:44:55

Anúncio Primacor

Conheça a nova clínica do SESI/Odontovida
instalada na sede da ABIGRAF-MG. São 4
modernos consultórios á disposição do associado.
Sócios adimplentes com as
contribuições do SIGEMG, apenas

R$ 14,90

Informações e reservas:
(31)3225-8672

SESI Odontovida o plano odontológico para
o trabalhador da indústria gráfica e toda sua família.
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EDITORIAL

O PAPEL DA
INDÚSTRIA GRÁFICA
Vicente de Paula Aleixo Dias
Presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG

O momento que vive a indústria gráfica atual-

contribui para agregar mais valor ao nosso negócio.

mente me parece bastante propício a reflexões.

Desde os tempos remotos, a forma mais eficien-

Somos um dos segmentos industriais mais impor-

te de se comunicar tem sido através do papel. Isso

tantes do país em geração de emprego e renda.

não é por acaso. E também não é por acaso que o

Fazemos parte de uma longa cadeia produtiva

mercado editorial brasileiro vem experimentando

que vai do plantio de florestas para a extração

crescimento nos últimos anos. Novas gerações

da celulose à impressão em diversos formatos.

chegam e, em pouco tempo, não teremos mais

Impactamos diretamente a economia nacional e,

letras no alfabeto para atribuir ao comportamento

sem dúvidas, somos instrumento importante para

de jovens que convivem todos os dias com recursos

os processos de comunicação eficazes.

tecnológicos. Contudo, é essa geração de jovens

Por isso, refletir sobre nossa atuação, nossa

tecnológicos que tem feito crescer a venda de

atividade, é sempre necessário. Como empresários

livros no Brasil. São os novos leitores reforçando a

gráficos, devemos manter a mente aberta para as

importância da comunicação impressa.

novidades que nos são apresentadas continua-

Como empresários, temos condições de nos

mente, mas, ao mesmo tempo, lançar mão de toda

posicionar de forma mais estratégica nesse mer-

a experiência que consolidamos para construir

cado. O nosso Prêmio Cícero é uma delas. Quando

um destino que nos traga ainda mais equilíbrio e

evidenciamos a qualidade do produto que sai de

solidez.

nossas gráficas, quando lançamos um holofote

Temos abordado, nesse contexto, a importância

sobre nossas potencialidades, nossa vocação e

de fazermos isso juntos. Destacamos a importância

nosso negócio se fortalecem. Neste momento, a

do associativismo para o fortalecimento da indús-

ABIGRAF-MG e o SIGEMG preparam a entrega dos

tria gráfica mineira, e a cada ano que passa essa

troféus às gráficas mineiras que, ano após ano, con-

necessidade se torna mais evidente. No mês de

tribuem para imprimir o nome da indústria gráfica

março, dezenas de empresários do setor se reuni-

em importantes fóruns nacionais.

ram em uma caravana, organizada pela ABIGRAF-

Que cada um de nós possa ter em mente que

MG e pelo SIGEMG, para participarem da Expoprint,

o nosso papel é valorizar o papel, descontruindo

a maior feira de tecnologia gráfica do país. Esta

ideias ultrapassadas e reconstruindo tendências de

edição da Revista O Cícero traz uma reportagem

mercado. Com isso, contribuímos para o reconhe-

sobre o evento, com depoimento de pessoas que

cimento da importância da indústria gráfica para o

vislumbraram oportunidades únicas de aprimorar

nosso país. Contribuímos para o nosso crescimento.

sua produção com insumos e equipamentos que já
tinham. O exemplo dessas pessoas nos inspira e

Boa leitura!
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REGISTRO
CUSTOS
O mapa de custos da empresa obrigatoriamente deve
ser analisado todos os meses, considerando ser esse
um dos dados mais importantes de que o empresário dispõe para a formação de seu preço de venda.
Somente nesse primeiro trimestre tivemos alguns
reajustes de preços que afetam diretamente os custos das empresas, como combustível, energia, o custo
financeiro para o crédito etc. Lembramos, também,
que já está em fase de negociação entre o SIGEMG e
o sindicato laboral a Convenção Coletiva de Trabalho
2015/2016. Ou seja, as vendas a crédito efetuadas em
MAIO poderão ter seus vencimentos a partir de JUNHO.
Assim, seria interessante ficar cientes do que está
sendo negociado para que o seu mapa de custo seja
atualizado, independente dessa negociação.

FOLHA DE PAGAMENTO
Os empresários gráficos estão preocupados com a
folha de pagamento dos empregados a partir de maio,
pois já é do conhecimento de todos que nesse mês
ocorre a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2016, entre a base territorial do SIGEMG e o
sindicato laboral. Também é sabido que toda negociação é demorada, correndo o risco de não ser acordada
nas primeiras reuniões. Acordos isolados nesse período
podem atrapalhar as negociações em andamento.
Portanto, seria interessante entrar em contato com o
serviço jurídico do SIGEMG para consultar a respeito.

POLÍTICA DE PREÇOS JUSTOS
Os preços dos serviços gráficos têm assustado muitos empresários do setor. Em alguns casos, trata-se
de concorrência predatória, quando, por ignorância,
o empresário retira de sua planilha de venda itens
imprescindíveis para cobrir seus custos, sacrificando
sua margem de lucro. Isso não só compromete a saúde
da empresa como destrói o mercado.
Em outros casos, temos notícias da utilização indevida do papel imune (até quando?). Aliás, o Ministério
Público Federal denunciou uma quadrilha, conforme
reportagem da agência O Globo, em 7 de abril passado.
Os espertos adeptos da lei Gerson (tirar vantagem) já
estão prevendo ler alguns livros (impressos devidamente com o referido papel) atrás das grades. Se as

investigações continuarem, em breve
teremos alguns receptadores nas mesmas condições. Até quando os criminosos que circulam em nosso mercado
ficarão impunes? Alguns afirmam que
será por pouco tempo.

DÊ VALOR AO CONTEÚDO
Em recentes conversas ficou explicado, em parte, o
motivo de alguns gráficos não atenderem os comunicados impressos da ABIGRAF-MG e do SIGEMG. O
problema é que, em geral, ao receber qualquer peça
impressa se o gráfico despreza o conteúdo e concentra somente na qualidade, ou não, do trabalho gráfico.
Define o papel, observa o registro, a diagramação etc.
Mas o conteúdo da mensagem passa de liso. Por outro
lado, nessas trocas de experiências ficou evidente o
descaso pelo livro, essa nobre peça impressa. Poucos
gráficos têm o hábito da leitura. E ainda reclamam que
vários itens gráficos estão sumindo de nossas ordens
de serviços.

CADÊ A NOTA FISCAL
Incrível essa. Um conhecido me fez uma reclamação
digna de registro: sua empresa foi visitada por um
“agente de negócios” oferecendo serviços gráficos.
Como a empresa necessitava de cartões de visita,
solicitou orçamento. Pela disparidade dos valores já
cotados, meu amigo desconfiou. Mesmo assim, optou
por encomendá-los. No dia agendado para a entrega,
chegou junto a bomba: não tem nota fiscal. O agente
,diante da recusa do recebimento das encomendas e
negativa de pagamento, aprontou. Atitudes como essa
denigrem nossa imagem. Por outro lado, a opção de
compra mais barata serve de alerta aos desavisados.

SISTEMA PARA A GESTÃO DA SUA GRÁFICA
Há anos a mineira Zênite Sistemas está no mercado
com o aplicativo GWS. É difícil administrar uma empresa
sem essas ferramentas. Aqueles que ainda não instalaram esse sistema de gestão deveriam buscar informações ou até mesmo assistir a uma demonstração
para entender o que estamos indicando. Em parceria
com a ABIGRAF-MG, os associados poderão implantar
o sistema com descontos nas mensalidades.
Por Márcio Varela
Gerente Executivo ABIGRAF-MG e SIGEMG
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CAPA

TECNOLOGIA À SERVIÇO
DA INDÚSTRIA GRÁFICA
CARAVANA DA ABIGRAF-MG E DO SIGEMG LEVOU DEZENAS DE EMPRESÁRIOS
MINEIROS PARA A EXPOPRINT, MAIOR FEIRA DO SEGMENTO NO PAÍS

“Cada vez mais, precisamos acompanhar as tecnolo-

comunicação visual, impressão digital e vestuário.

gias e, principalmente, avaliar se elas nos abrem novas

“Descobri como otimizar o uso dos meus equipamen-

possibilidades de negócios. Foi exatamente isso que

tos com novos formas de impressão”, conta Maria de

busquei e consegui na ExpoPrint: adquiri equipamentos,

Fátima. “O mais importante para mim foram os relacio-

estabeleci relacionamentos, tive perspectivas de novos

namentos: conhecemos colegas empresários gráficos

mercados e produtos”. O relato de Maria de Fátima Lima

de Minas e do Brasil e pudemos trocar experiências,

Ferreira, sócia-proprietária da Tech Press, de Belo Hori-

agregando informações e novos conhecimentos”, frisa

zonte, demonstra o alcance dos objetivos da visita de

Edgar Neves Miranda, proprietário da Gráfica Unidos,

uma comitiva de empresários gráficos mineiros e forne-

de Governador Valadares.

cedores à ExpoPrint Digital. O evento ocorreu entre 18 e
21 de março, em São Paulo. A ABIGRAF-MG e o SIGEMG

VISITA AO SENAI

organizaram a visita de um grupo de 56 pessoas à feira.
Durante os quatro dias de evento, foram registrados

A comitiva também visitou o centro tecnológico for-

14.236 visitantes únicos, 8% a mais do que a edição

mado pelas Escolas SENAI “Theobaldo De Nigris”, “Felício

2013. Para abrigar as grandes marcas nacionais e

Lanzara” e pela “Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica”.

internacionais, a área de exposição foi aumentada em

O complexo ocupa 16 mil m de área construída e é o

8%, permitindo incremento de 12% no número de expo-

único no mundo a cobrir todas as etapas da cadeia de

sitores. Os estandes de 439 marcas apresentaram uma

produção gráfica, desde a fabricação da celulose até o

variedade de serviços e soluções, englobando toda a

acabamento e a restauração de documentos em papel.

cadeia de impressão.

O mais marcante dessa visita foi, para Maria de Fátima,

A p r o g r a m a ç ã o c o n t o u c o m p a lestra sobre

o zelo pelo ambiente gráfico: “Tudo muito organizado,

t e c n o l o g i a , g e s t ã o e o p o r t u n i d a d e s. Os exposi -

um grande aprendizado, sem dúvida. Pudemos ter ideias

t o r e s d e m o n s t r a r a m t e c n o l o g i a s em software,

para organizar o que já temos e ver novas formas de

h a r d w a r e , g e s t ã o, i n s u m o s , c o m soluções de

melhorar o trabalho na gráfica.”
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Recepção na Escola de Tecnologia Gráfica Theobaldo de Nigris
com lanche patrocinado pela Office Print BH.

Apresentação da Escola
pelo Professor Enéias Nunes.

Visita coordenada à área de impressão
pela equipe SENAI/SP

Visita aos estandes
da Feira ExpoPrint Digital

Vicente Dias (Primacor), Reinaldo Espinosa (ABIGRAF Nacional),
Julião Gaúna (Gráfica Pontual), David Júnior(Grifus), Wagner
Silva e Igor Archipivas (ABIGRAF Nacional).

Roberto Hegg (Sign Supply), Vicente Dias (ABIGRAF-MG), Juarez
Junior (Disk Chapas) e Rogério Neves (Sign Supply)

Maria Abadia e David Júnior (Grifus), Vicente Dias (Primacor)
e Maria do Socorro (ABIGRAF-MS)

Walter (ABIGRAF-SE), Rodrigo Velloso (Imprimaset), Walter Junior
(Zênite), James Hermes (SIGRAT) e Vicente Dias (Primacor)
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Alfredo (RS Encadernações), Alberto Rodrigues (Pusgg), Marcelos Santos (AMS), Marcos Vinícius (Editora Cem), David Júnior
(Grifus), James (ABIGRAF-PI), Walter (ABIGRAF-SE), Pinheiro (ABIGRAF-RS), João Depizzol e Túlio samorini (ABIGRAF-ES)

Philipe Lara (Gráfica Rede), Renato (Software Twist), Cristiano
(Grafica Rede), Heberson Senra, Guilherme e
João Carlos (Gráfica I3)

Alberto Rodrigues (Gráfica Pusgg), Carlos Renato , Luiz Lazafá e
o novo sócio da Halt Gráfica Francisco Chaves

Caravana no encerramento do evento

Jantar de confraternização na Churrascaria Marginal Grill, oferecido pela ABIGRAF-MG/SIGEMG
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Af AN ABG

100 anos. Boa idade
para pensar no futuro.
Quando assumiu o controle da indústria de papéis Gordinho Braune,
o Grupo Bignardi incorporou uma história de pioneirismo iniciada
em 1915. Tradição renovada pela marca Bignardi Papéis e uma visão
estratégica adequada ao mercado brasileiro.
Em seguida, vieram grandes investimentos em tecnologia, inovação
e novos produtos. Agora, aos 100 anos, a tradição ganha um novo fôlego,
alinhada com as políticas ambientais, certificada internacionalmente
e cumprindo seu papel na educação brasileira.

BELO HORIZONTE – MARÇO/ABRIL DE 2015
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NOTÍCIAS DO SETOR

CONGRAF E CONLATIGRAF
SERÃO REALIZADOS NO
RIO DE JANEIRO
De 30 de setembro a 2 de outubro de 2015, o Rio
de Janeiro sediará a 16ª edição do Congresso Brasileiro
da Indústria Gráfica (Congraf). Simultaneamente,
será realizada a XXIV edição do Congresso Latino-

há de mais moderno no setor, com a presença dos
principais líderes gráficos do segmento, além de um time
de experientes palestrantes nacionais e internacionais.
O evento comporta ainda uma exposição de produtos,
serviços e novidades voltadas para a Indústria Gráfica.
Para mais informações e inscrições, acesse
http://www.doppiod.com/rio2015/

Americano e a XXII edição do Prêmio Theobaldo
De Nigris, ambos promovidos pela Confederação
Latino-Americana da Indústria Gráfica (Conlatigraf).
Com o tema central “A indústria gráfica em (R)evolução.
de inovação, criatividade, estratégia e competitividade.
A meta é apresentar aos empresários gráficos o que

MPF DENUNCIA À JUSTIÇA
GRUPO QUE FRAUDAVA
IMPORTAÇÕES DE PAPEL
No início de abril, o Ministério Público Federal (MPF)
denunciou, por lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica, um grupo de 11 pessoas
envolvidas com a importação fraudulenta de papel imune
(comercializado com isenção de impostos). A denúncia
foi ajuizada no Tribunal Federal Regional de São Paulo.
Entre 2009 e 2013, o grupo teria ocultado e dissimulado a origem, a movimentação e a propriedade
de cerca de R$ 1,1 bilhão em valores provenientes de
diversos crimes, como descaminho e sonegação fiscal.
Para isso, utilizou empresas de fachada, notas fiscais
falsas e “laranjas”. As fraudes, que envolvem o maior
esquema desse tipo já descoberto no país, de acordo
com MPF, foram descobertas em 2013 pela “Operação
Papel Imune” da Receita Federal.

3 0

D E

DE NIGRIS

LATINO-AMERICANO

16º CONGRESSO BRASILEIRO
DA INDÚSTRIA GRÁFICA

CONCURSO LATINO-AMERICANO
DE PRODUTOS GRÁFICOS

DA INDÚSTRIA GRÁFICA

S E T E M B R O ,

1

E

2

O U T U B R O

D E

2 0 1 5

|

R I O

D E

J A N E I R O

“A organização criminosa se aproveitava da
imunidade tributária concedida pela Constituição
ao papel destinado a livros, jornais e periódicos.
Porém, em vez de revenderem o produto importado sem impostos para compradores ligados a tais
finalidades, repassavam a empresas do atacado
e varejo com preço 20% inferior ao de mercado, o
que gerava lucros milionários”, explicou o MPF em
comunicado. Além da importação fraudulenta (descaminho), o dinheiro movimentado provinha do não
pagamento de tributos, como o imposto de renda, e
de compensação indevida de créditos de ICMS, PIS e
COFINS. Os lucros obtidos não eram declarados ao
Fisco. O grupo foi denunciado também por constituir
organização criminosa, segundo a Lei 12.850/2013,
com pena prevista de três a oito anos de reclusão
e multa.
Fonte: O Globo
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REFLEXÃO

UMA COISA SIMPLES
Cerca de uma hora depois, estávamos todos senta-

óculos. — “Vamos criar uma nova regra de vida... sempre

dos no imenso auditório esperando que o Sr. Buzanfa

tentar ser um pouco mais gentil que o necessário?”

fizesse seu discurso.

Então ele olhou para a plateia.

(...)

— “Mais gentil que o necessário” — repetiu. — Que
— Estamos todos reunidos aqui hoje — continuou

frase maravilhosa, não é? Mais gentil que o necessário.

—, seus parentes, amigos e professores, para celebrar

Porque não basta ser gentil. Devemos ser mais gentis

não só suas conquistas deste último ano, mas suas

do que precisamos. Adoro essa frase, essa ideia, porque

infinitas possibilidades. Quando refletirem sobre este

ela me lembra que carregamos conosco, como seres

ano, quero que vejam onde estão agora e

humanos, não apenas a capacidade de

onde estiveram antes. Todos ficaram um

ser gentil, mas a opção pela gentileza. O

pouco mais altos, um pouco mais fortes,

que isso significa? Como isso é medido?

um pouco mais inteligentes... espero.

Não podemos usar uma régua. É como eu

Algumas pessoas da plateia riram.

estava dizendo antes: a questão não é

— Mas a melhor maneira de medir

medir quanto vocês cresceram este ano.

quanto vocês cresceram não é por cen-

Não dá para quantificar com precisão,

tímetros, nem por quantas voltas con-

não é?

seguem dar na pista, ou mesmo por sua

(...)

média de notas, embora essas coisas,

— ... quero que vocês, meus alunos,

sem dúvida, sejam importantes. A melhor

levem de sua experiência no ensino fun-

medida é o que vocês fizeram com seu

damental — prosseguiu — é a certeza de

tempo, como escolheram passar os dias

que, no futuro que vão construir para si,

e quem cativaram. Para mim, essa é a

tudo é possível. Se cada pessoa nesse

melhor medida do sucesso. Há uma frase

auditório tomar por regra que, onde quer

maravilhosa em um livro de J. M. Barrie... e

que esteja, sempre que puder, será um

não, não é Peter Pan, e não vou pedir que batam palmas

pouco mais gentil que o necessário, o mundo realmente

se acreditam em fadas...

será um lugar melhor. E, se fizerem isso, se forem apenas

Todos riram mais uma vez.

um pouco mais gentis que o necessário, alguém, em

— Mas em outro livro de J. M. Barrie, chamado O

algum lugar, algum dia, poderá reconhecer em vocês, em

pequeno pássaro branco, ele escreve… — O Sr. Buzanfa

cada um de vocês, a face de Deus.

começou a folhear um pequeno livro até encontrar a
página que estava procurando, e então voltou a pôr os

Trecho do livro Extraordinário, de R. J. Palacio, adaptado.

Com 20 anos de EXPERIÊNCIA no ramo gráfico,
a FORGRAF apresenta a melhor SOLUÇÃO para o seu
Produtos Gráficos . Comunicação Visual

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS:

A INOVAR AMBIENTAL

Gerenciamento de Resíduos

Solicite uma visita técnica/comercial.
31. 3491 3234 | inovar@inovarambiental.com.br | inovarambiental.com.br
www.FORGRAF.com.br
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Você sabia que as empresas brasileiras
produtoras de papel obtêm 100% da
celulose a partir de ﬂorestas plantadas?*
A área de ﬂorestas plantadas no Brasil
equivale a 2.2 milhões de campos de
futebol.**
Leia seu jornal favorito tranquilamente, pois
o papel é feito de madeira natural e
renovável.

Para descobrir fatos
ambientais surpreendentes
sobre a comunicação
impressa e o papel, visite
www.twosides.org.br

Two Sides é uma iniciativa que
promove o uso responsável da
comunicação impressa e do papel
como uma escolha natural e
reciclável para comunicações
poderosas e sustentáveis.
*Folha Bracelpa Nº01, Maio / Junho 2009.
**Two Sides Brasil, 2014.
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