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artidários do PT hoje afastados do governo costumavam referir-se à administração anterior, de Fernando Henrique Cardoso, como “herança maldita”.
Passaram-se quatro anos do Governo Lula e eis que a validade de tal maldição
teve seu prazo expirado. Começamos, desde já, o novo mandato do atual chefe
da Nação, dado que as urnas determinaram a continuidade de seu governo. Resta-nos
tecer conjecturas a partir do quadro atual. E com a herança – maldita ou não – desses
quatro anos servindo como pano de fundo.
Neste cenário, temos a diminuição da confiança da indústria de transformação, segmento no qual estão inseridas as empresas gráficas. Em outubro, mês de suma importância para o setor, o Índice de Confiança da Indústria (ICI), da Fundação Getúlio Vargas,
atingiu 107,6 pontos, com recuo de 2,2% na comparação com setembro.
De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio,
no acumulado de janeiro a outubro de 2006, a balança comercial apresentou superávit
de US$ 37,9 bilhões, 4,2% superior ao obtido em relação ao mesmo período do ano
passado. O lado negativo é que, com o câmbio sobrevalorizado, verificou-se, de janeiro a
setembro deste ano, redução de 6,68% no número de exportadores, em comparação com
igual período de 2005. Ou seja, está fracassando a tentativa de ampliar a base das vendas
externas – uma das metas do governo.
Porém, outra das prioridades, a redução da desigualdade social, em tese, se concretiza.
O relatório Panorama Econômico do Hemisfério Ocidental, divulgado recentemente
pelo Fundo Monetário Internacional, indica que o número de pessoas consideradas
pobres caiu de 28% da população, em 2003, para 23%, em 2005. O resultado, afirma
o FMI, se deve em grande parte a programas como o Bolsa Família, que deverá alcançar
11,2 milhões de lares até o final de 2006.
Contudo, o mesmo relatório alerta para o fato de que melhorias duradouras nessas
áreas exigirão a formação de respaldo social para reformas. Ou seja, a Nação depende de
estruturas de bases sólidas para que a sociedade tenha condições de produzir, gerar emprego e renda, sem se prender unicamente a programas de caráter filantrópico. O desemprego — este sim o indicador mais justo e realista do quadro social — continua superior a
10%, com risco de se agravar, pois nosso PIB não crescerá além de 3% este ano. Ou seja,
a política econômica ancorada na ortodoxia monetarista já se esgotou como modelo de
controle da inflação. Caso não mude esse conceito, o novo governo, mais do que o mesmo
presidente, terá a mesmice recessiva, tornando pertinente questionar: até quando o Estado
terá caixa para subsidiar a fundo perdido os contingentes de excluídos?
Assim, o velho novo governo precisa mudar. Deve esquecer as heranças e vislumbrar o futuro já visível entre o ocaso de 2006 e a aurora de 2007. O governo reeleito já
definiu sete principais compromissos: 1) manter o rígido controle da inflação, criando
condições dignas de saúde e educação; 2) crescer com estabilidade, o que inclui mudanças
estruturais, reforma tributária e promoção aos investimentos; 3) ampliar exportações; 4)
parcerias com a iniciativa privada, especialmente para obras de infra-estrutura; 5) desburocratização; 6) aprovação pelo Senado da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas; e 6)
ética, a despeito dos diversos escândalos que envolveram o governo.
A receita é perfeita. O resultado final só dependerá do atual governo, que,
nesses quatro anos, negligenciou aspectos importantes para o crescimento. Por enquanto,
apenas ficou claro que será mantida a estrutura macroeconômica baseada no regime de
metas para a inflação, taxas de câmbio irreais e superávit primário de 4,25% do PIB.
O que os brasileiros esperam é não ter de assistir “A herança maldita II”, até porque as
continuações, ao menos em Hollywood, costumam ser piores do que o original.

S sebrae
Sebrae e ABIGRAF-MG: parceria de sucesso no sul de Minas

O

ano de 2006 nem acabou e já pode ser considerado
como um importante marco para a Indústria Gráfica,
principalmente no interior de Minas, graças à parceria
entre ABIGRAF-MG, Sebrae e sindicatos regionais. No
sul do Estado, um ciclo de palestras em outubro e novembro levou
a mais de 150 empresários importantes informações sobre gestão
e uso de papel imune. E, em dezembro, promete uma ação ainda
mais ousada: o I Seminário Empreendedor dos Gráficos do Sul de
Minas. “Todos estes eventos têm um relevante significado para os
empresários locais e este alto índice de aproveitamento demonstra
a importância do trabalho da ABIGRAF-MG”, enfatiza Maria
Carmem, Coordenadora Estadual do Setor Gráfico do Sebrae.
Realizado em São Lourenço, Guaxupé e Poços de Caldas, o
Ciclo de Palestras superou as expectativas e provou que o empresariado do setor está cada vez mais em busca de informações
atualizadas, a fim de promover o desenvolvimento de sua empresa
e equipe. “Antes, não compareciam mais de 12 empresários em
cada evento”, comemora a técnica do Sebrae Elaine Rezende.
Ação fruto do Geor (Gestão Estratégica Orientada para
Resultados), este Ciclo de Palestras, que contou com a importante participação do gestor Sérgio Rossi, teve o objetivo de
oferecer ao empresariado gráfico informações atualizadas sobre

o que acontece no setor. Sérgio falou sobre impressão e préimpressão, lembrando a importância de o empresário estar
sempre capacitado e atualizado em relação a novas máquinas que
surgem no mercado, através de cursos, viagens e palestras. Ao
longo dos eventos, a ABIGRAF-MG disponibilizou ainda um
consultor para explicar sobre o uso do papel imune.
O sucesso do Ciclo de Palestras motivou o Sinigraf (Sindicato
dos Gráficos do Sul de Minas), em parceria com a ABIGRAF-MG e
o Sebrae, a promover o I Seminário Empreendedor dos Gráficos do
Sul de Minas. Com o objetivo de reunir a classe de empresários, o
seminário vai realizar palestras sobre empreendedorismo, importância
da qualidade no trabalho da gráfica, além de sorteio de kits de tintas.
É dessa forma que a união das entidades tem contribuído para
alavancar o crescimento de gráficas menores. “A participação da
ABIGRAF-MG é fundamental, pois é ela, em parceria com o
Sebrae, que tem conseguido levar informação até o empresário,
mesmo aqueles que têm uma gráfica com poucos funcionários.
E o resultado maior de tudo isso é a satisfação dos empresários,
os maiores beneficiados”, comenta Elaine. A coordenadora estadual do Setor Gráfico do Sebrae compartilha a mesma opinião:
“Sozinho é muito mais difícil trabalhar. Ações de parceria com
foco no pequeno empresário fazem a diferença.”

Vantagens não faltam para ser associado à ABIGRAF-MG.
Estamos esperando você!
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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
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Primeiro Churrasco de Confraternização
dos Empresários Gráficos de Minas Gerais
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escontração, informalidade e alegria marcaram o
I Churrasco de Confraternização dos Empresários
Gráficos de Minas Gerais, no dia 18 de novembro,
no Clube do Churrasqueiro, em Belo Horizonte. A
mudança no formato da festa de fim de ano, que até 2005 era
um jantar, agradou aos associados. Tanto que representantes de
quase 400 gráficas mineiras estiveram presentes, número muito
superior à média dos participantes dos anos anteriores.
Durante todo o evento, a confraternização reinou entre gráficos de pequenas, médias e grandes empresas. Todos deixaram de
lado aquelas disputas de concorrentes no mercado e partiram para
o abraço, compartilhando um dia de muita música e diversão.
Aos poucos, chegavam as famílias, os grupos, os fornecedores, os amigos, enfim, toda a comunidade gráfica. Foram algumas horas que resumiram todos os dias de 2006, em busca do
aperto de mão, do abraço e de uma troca de experiência. Sem
mágoas, sem reclamações, sem cobranças, todos queriam naquela hora transmitir o calor humano que, em muitas situações, o
mercado ofusca diante da competição.
O Clube do Churrasqueiro foi decorado com vários banners com mensagens que valorizavam a importância da comunicação gráfica. O ambiente já fornecia uma decoração
natural, com árvores, jardins floridos, a piscina disputada
pelas crianças sob o olhar atento do salva-vidas. Até a chuva
quis participar da festa, ainda que no finalzinho, mas não
atrapalhou a alegria dos presentes. Pelo contrário, chegou na
hora certa para amenizar o calor.

De Barbacena, Sete Lagoas, Divinópolis, Contagem, Betim
e Uberlândia, vieram vários representantes dos empresários que
não puderam comparecer. O grupo Geor da Região Metropolitana de Belo Horizonte, comandado pela Denise, do Sebrae de
Contagem, deu um show de organização: trajava uma bela camisa com um rico transfer com a mensagem: “Orgulhamo-nos
de buscar o conhecimento para crescer”.
De São Paulo, veio Mário César de Camargo, presidente
da ABIGRAF Nacional, trazendo a sua costumeira simpatia,
sorriso franco e aberto, transmitindo o carinho que tem por
nós, mineiros. Sempre presente, Mário prestigiou nossa festa e
confirmou, mais uma vez, que nossa associação poderá sempre
contar com a ABIGRAF Nacional.
Alguns patrocinadores também estiveram presentes, deixando de lado, naquele momento, toda aquela prosa técnica,
e partiram para o papo amigo e descontraído. Também aqueles
que apoiaram a festa com brindes para sorteios presenciaram a
alegria dos contemplados e a expectativa daqueles que contavam
com a sorte e não queriam ir embora de mãos vazias.
A banda acertou tocando pagode, samba e MPB, tirando
as pessoas das cadeiras e levando-as para a pista improvisada.
Todos cantavam em coro, porque assim ninguém é desafinado e muito menos tímido. Queriam soltar o grito guardado,
de felicidade, de alegria e de esperança. Na despedida, todos
os elogios e a palavra sincera da maioria: “Conte conosco
para o próximo churrasco. A ABIGRAF mais uma vez está
de parabéns”.

Veja o que os participantes têm a dizer sobre a festa
O I Churrasco de Confraternização da ABIGRAF-MG contou com quase 650 presentes de 388 gráficas de todo
o Estado. Mais de quinhentos quilos de alimentos não-perecíveis foram arrecadados e doados para uma instituição
que cuida do câncer infantil. Leia o que têm a dizer aqueles que estiveram presentes no churrasco:
“O Churrasco atendeu plenamente ao seu objetivo, que era
de confraternização. Foi bastante interessante, descontraído,
sem confusão, com muito respeito entre todos os participantes.
Eventos como o jantar também são importantes porque contam
com a participação de vários representantes do governo, dando maior projeção à nossa Entidade. A partir de agora, temos
que tentar trabalhar para fazer os dois tipos de eventos, que são
igualmente importantes, mas com focos diferentes.”
Jacks Ubiratan – presidente da ABIGRAF-MG
“Achei a festa excelente e, mesmo que alguém queira,
é impossível colocar defeito. Atingiu de cheio os pequenos
gráficos. Parabenizo toda a diretoria da ABIGRAF-MG, principalmente quem teve a idéia.”

“Nos últimos oito anos, as gráficas não estavam muito
presentes nos jantares. Sempre insisti na idéia de fazermos
o churrasco, porque tem comida e bebida à vontade, a um
preço baixo, do jeito que o brasileiro gosta. Insisto nisso há
muitos anos porque é preciso unir os pequenos gráficos e
chamá-los para perto do sindicato. Como sou empresário de
microempresa, também quero que meus colegas participem
desta grande festa.”
Salustiano Pureza – segundo tesoureiro do Sindicato da Indústria Gráfica – um dos organizadores do evento e proprietário
da Salustiano Pureza e Cia. Ltda.
“A festa foi ótima. Parece que o ânimo foi maior do que nos
jantares, porque todo mundo ficou mais à vontade, mais descontraído. E eu ganhei até um prêmio: um bebedouro de água.”

Celso Silva – proprietário Gráfica Júpiter – Contagem
Fausto Tameirão – Gráfica Tameirão Ltda. - Sete Lagoas

Alberto Rodrigues – Gráfica Pusgg – Belo Horizonte

Fotos: Claudinei Souza

José Leo Renault Grossi – Center Carimbos Gráfica e
Editora – Barbacena

“Acredito que esse modelo é mais aproveitável, porque
abrange mais o gráfico, principalmente os pequenos empresários. A participação das gráficas foi bem maior. Não que o jantar
seja ruim, mas este tipo de festa tem mais resposta. Ninguém
que foi deve ter reclamado.”
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“Gostei muito da festa este ano. Todo mundo estava
à vontade, mais solto. O próprio ambiente proporciona
isso, um lugar mais aberto, com música. Para nós foi também
uma oportunidade de conhecer outros parceiros em BH e
fazer aquela troca de cartões de visita.”
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Churrasco de Confraternização
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A eliminação da ação
dos agentes insalubres
na indústria gráfica
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rabalho insalubre é aquele realizado em condições
que expõem o trabalhador a agentes nocivos à saúde
acima dos limites tolerados, seja por sua natureza,
intensidade ou tempo de exposição. O trabalho nessas condições assegura ao trabalhador um adicional sobre o
salário mínimo da região e, se houver previsão convencional,
este adicional poderá ser sobre o salário nominal, variando
de acordo com os graus de insalubridade estabelecidos pelo
artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho: 40%, para
o grau máximo; 20%, para o grau médio; 10%, para o grau
mínimo.
Os limites de tolerância das condições insalubres são
determinados pelo Ministério do Trabalho e a caracterização
da atividade insalubre depende da realização de perícia – no
âmbito judicial – e da implantação do Programa de Prevenção
dos Riscos Ambientais (PPRA) – no âmbito preventivo.

No caso da Indústria Gráfica em Belo Horizonte, diversas
perícias realizadas nas ações ajuizadas pelo sindicato profissional, demonstraram que, apesar do ambiente gráfico poder
ser insalubre, em face da utilização de produtos químicos em
seu processo, a atividade gráfica não é insalubre. E isso tem
uma explicação: a ação desses agentes pode ser totalmente
eliminada pela adoção de medidas de segurança com o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
por exemplo.
Muitos trabalhadores gráficos, na maioria das vezes, iludidos pelos discursos inflamados de alguns dirigentes sindicais,
preferem distorcer a realidade do ambiente de trabalho que
freqüentam, para que seja caracterizada a insalubridade e, conseqüentemente, haja um acréscimo em sua renda mensal. Esse engano é freqüentemente cometido em conseqüência de
uma legislação que permite pagar para alguém expor sua saúde

a agentes nocivos. Mas todos deveriam considerar sua saúde
como um bem precioso e mais valioso.
Nesse sentido, tem sido o trabalho desenvolvido pela
ABIGRAF-MG, desde 1999, orientando os empresários
a se adequarem à legislação previdenciária, adotando os
Programas de Prevenção aos Riscos Ambientais e aos
Programas de Controle Médico e de Saúde Ocupacional,
que são obrigatórios, segundo as normas regulamentadoras. Dessa forma, a entidade mostra que o investimento
em Saúde e Medicina do Trabalho só traz benefícios ao
empresário gráfico, aos seus empregados e à atividade
que explora, uma vez que se adotam medidas preventivas
para evitar a formação de passivos trabalhistas que podem
levar uma empresa promissora ao fracasso.

Vale lembrar que o adicional de insalubridade tem caráter
transitório, ou seja, no caso do trabalhador deixar de exercer
a atividade com a eliminação da ação dos agentes nocivos,
acaba o direito de receber este adicional.
Ao empresário gráfico cabe a adoção de algumas alternativas para eliminar os efeitos da insalubridade, proteger a
saúde de seus trabalhadores e evitar que os custos inerentes
ao pagamento dos adicionais e de eventuais ações trabalhistas tornem seu negócio inviável. A “solução integrada”
efetivamente protege a saúde do trabalhador, elimina em
quase 90% a probabilidade de demandas trabalhistas e
propicia racionalização nos custos decorrentes.
Thereza Rachel Maia

Principais pontos abordados no seminário Minha gráfica, uma empresa legal

• Compensação de Jornada de Trabalho
A compensação da jornada de trabalho de forma individualizada, um assunto que ainda gera muitas dúvidas entre o
empresariado gráfico, foi outro tema alvo de dúvidas e questionamentos durante o seminário.
A Convenção Coletiva de Trabalho de Belo Horizonte já
previa a compensação do sábado, durante os 5 (cinco) dias
da semana, ou seja, as 44 (quarenta e quatro) horas semanais podem ser ajustadas de segunda a sexta-feira, devendo
ser respeitado o intervalo mínimo de uma hora para refeição e
descanso. Contudo, grande parte dos participantes desconhecia
a compensação da jornada de trabalho de forma individualizada, que possibilita uma negociação direta, e por escrito, do
empresário com cada empregado. Assim, através da pactuação
de um acordo individual de compensação, o empregado pode
trabalhar em um dia de feriado que caia no meio da semana e
compensá-lo ao folgar em um outro dia, sem que se ultrapasse
pelo menos o respectivo mês. Embora essa modalidade de
compensação ainda seja desconhecida pela maioria do setor, é
uma tendência antiga para a jurisprudência trabalhista e aten-

de tanto o empresariado como os trabalhadores da Indústria
Gráfica, já que a categoria não possui Banco de Horas e o
pagamento dobrado para os dias de feriado trabalhados, por
exemplo, ainda é inviável financeiramente para as empresas.
Thereza Maia explica que o que dificultava legalmente
o funcionamento das gráficas aos feriados era exatamente
o passivo de horas extras gerado. Agora, cientes desse novo
dispositivo, reconhecido e pacificado pelo Tribunal Superior
do Trabalho, fica mais viável o trabalho nas empresas durante
estes dias, sendo que, segundo explicou a advogada, o empresário gráfico poderá manter sua gráfica em funcionamento
no dia do gráfico – comemorado no dia 7 de fevereiro, por
exemplo –, e o funcionário compensar esse dia de trabalho
folgando na segunda-feira de Carnaval. Aqui vale ressaltar
que, para o setor das indústrias, não há feriado durante o
Carnaval, nem mesmo na terça ou quarta-feira de cinzas.
• Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
No decorrer do seminário, os presentes conheceram também a nova norma referente à constituição da Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes). Hoje, é obrigatória a
constituição da Cipa para todas as gráficas que possuam mais
de 19 funcionários, de acordo com a NR - 5, Grupo C8, que
reúne as atividades do Setor Gráfico.
“A legislação previdenciária e trabalhista está em constante
mudança, por isso o empresário gráfico deve sempre consultar
e utilizar o serviço de Assessoria Jurídica que a ABIGRAF-MG
oferece gratuitamente a seus associados”, finalizou a advogada.
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Empresários gráficos e profissionais da área de contabilidade
da indústria gráfica de Belo Horizonte e Contagem estiveram presentes no seminário Minha gráfica, uma empresa legal, promovido
nos dias 2 e 9 de outubro e 6 de novembro, pela ABIGRAF-MG
em parceria com o Sebrae e com o escritório de advocacia Moisés
Freire S/C, para debater e esclarecer assuntos relativos à legislação
trabalhista, tributária e normas específicas para o setor.
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Conhecendo mais
sobre mapa de custos

12
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G gestão

Independente do tamanho de uma gráfica (pequeno, médio ou grande porte),
saber planejar e gerir um negócio é fundamental para que se sobreviva em meio
à concorrência do setor. Nesta seção de O Cícero, você vai ter a oportunidade de
conhecer o passo a passo de uma boa gestão de empresa. O assunto, nesta primeira
parte, é a importância do mapa de localização e formação de custo.

Mudança quanto à administração da empresa
Por mais versátil que o empresário seja, ou por menor que
seja seu negócio, é importante entender que “empresa é um
conjunto de pessoas que utilizam o capital (empresários) e o
trabalho (empregados) em busca de lucros e salários”. Dessa
forma, é necessário estruturar a empresa para que o administrador possa disponibilizar tempo e conhecimento no gerenciamento do negócio.

Mudança quanto à administração de custos
Para vender bem, é necessário, antes de tudo, comprar
bem insumos e conhecer matematicamente quanto custa produzir. Para os insumos, é fundamental pesquisar o mercado

fornecedor e, para os custos, elaborar o Mapa de Localização
de Custos da Gráfica. Para o Mapa de Custos, recomenda-se
o RKW, método alemão que atende melhor o setor gráfico.
De acordo com ele, a empresa é dividida em centro de custos
administrativos e centro de custos produtivos, sendo que o
primeiro só gera custos e o segundo, receita. O RKW propõe
que as despesas fixas do centro de custos administrativos sejam
rateados de forma proporcional entre os centros de custos
produtivos.

Mudança quanto ao cálculo do preço de venda
É importante considerar, daqui para a frente, que o setor
gráfico vende serviços confeccionados por máquinas e pessoas;
portanto, vendem-se horas, e não apenas milheiro de impressão
– o que torna incorreto elaborar o preço de venda multiplicando por determinado percentual o valor de insumos gastos.

Mudança quanto ao planejamento do futuro
O mercado de máquinas usadas e baratas possibilitou a
abertura de um número excessivo de novas empresas gráficas.
Diante dessa realidade, o próprio mercado passou a ter o referencial de preço na decisão de compra. Caberá ao empresário
gráfico trabalhar a imagem de sua empresa e convencer seus
clientes sobre as vantagens da sua qualidade gráfica.

Mudança quanto à visibilidade e transparência
O controle financeiro da empresa deve passar por rotinas
imprescindíveis, como a visualização das receitas e despesas
mensais (fluxo de caixa). É indispensável uma contabilidade
básica, que determine as despesas da pessoa física do sócio e
aquelas da pessoa jurídica, a empresa. Quando não há essa
transparência, o capital de giro, que é vital para qualquer
empresa, fica comprometido. Daí a ciranda dos descontos de
recebíveis, como cheques pré-datados, duplicatas etc.
Empreender, planejar, administrar bem custos e saber calcular preços de vendas, portanto, são fatores fundamentais não
só para a sobrevida de qualquer gráfica, como também para a
geração de lucro, principal objetivo de qualquer empresário ao
abrir uma empresa. Na próxima edição de O Cícero, Márcio
Varela vai dar mais dicas sobre custos básicos de uma gráfica.
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principal motivo que leva qualquer empresário a abrir
uma empresa é ganhar dinheiro, o que significa não
só a retirada pró-labore, mas o lucro em si. O problema é que não tem sido essa a realidade da maioria dos
gráficos. Isso porque nem sempre o proprietário trabalha como
empreendedor, administrando suas fábricas de uma forma
bem caseira e não empresarial. Basta analisar o histórico das
gráficas: muitas são empresas familiares, outras constituídas por
ex-funcionários ou profissionais do setor que resolveram abrir
o próprio negócio. Mas a gestão inadequada tem gerado sérias
conseqüências, como a depredação dos preços e a destruição dos
valores cobrados pelos serviços gráficos.
Se o objetivo principal da gráfica é ganhar dinheiro, o
empresário deverá vender, e muito. Para isso, Márcio Varela,
consultor de gestão da ABIGRAF-MG, recomenda: a gráfica
tem que conhecer profundamente o mercado consumidor, fornecedor, os segmentos gráficos, tecnologias e, principalmente,
seus custos.
Antes de saber sobre a importância do mapa de custos, é
necessário, no entanto, que o empresário tenha inteira prédisposição para mudanças. E a principal delas está na maneira
de pensar e agir. É preciso deixar de ser apenas mais um gráfico
e atuar à frente de sua empresa como um empreendedor. O
mercado, os negócios, lembra o consultor, nunca admitiram o
“eu acho” ou a “copiologia”.
Márcio Varela ainda dá dicas para outras importantes
mudanças:

Sebastião Jacinto Júnior

capa

Ensino: um diferencial
à concorrência

E
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nsino de qualidade, atualizado e focado nas demandas
e urgências do mercado de trabalho hoje já não é mais
considerado um diferencial e, sim, uma exigência. Na
indústria gráfica não é diferente: a qualificação profissional é uma necessidade para quem quer sobreviver à concorrência
desenfreada que permeia as empresas do setor. “Os profissionais
da área gráfica e design necessitam atualizar-se sempre nos cursos
de aperfeiçoamento e técnicas profissionalizantes capazes de lhes
dar condições de emprego e igualdade no mercado de trabalho”,
lembra a gerente do Senai/Cecoteg, Márcia Andrade.
De um lado, estão os empresários que, cada vez mais, devem
buscar estar alinhados com práticas atualizadas de gestão, acompanhando, principalmente, os avanços tecnológicos que emplacam no mercado atualizadas máquinas e métodos de impressão,
além de modernos softwares de planejamento empresarial. Os
profissionais das gráficas, por outro lado, precisam estar em um
processo constante de reciclagem e atualização, através de cursos
técnicos que acompanhem as tendências tecnológicas do setor.
Atendendo a este público, o Senai/Cecoteg, parceiro da
ABIGRAF-MG, já se tornou referência em ensino no segmento
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O Cecoteg oferece
19 cursos de
aperfeiçoamento
estratégico

industrial, formando diversos jovens para integrar o mercado de
trabalho nas áreas de impressão em off-set, pré-impressão, flexografia, serigrafia e acabamento, além da área de design gráfico
– cursos que, segundo Márcia, começam a recuperar o espaço
perdido na última década. “A atualização do profissional volta a
ser de grande importância para todos, visto que os profissionais
mais capacitados conseguem bons salários e valorização no
mercado gráfico e design”, enfatiza.

Cursos técnicos
Respeitada em todo o Estado por atender às exigências do
mercado, a escola é uma das três unidades em todo o Brasil
que oferecem curso técnico de Artes Gráficas. São três níveis de
ensino oferecidos pelo Cecoteg: técnico, aprendizagem e aperfeiçoamento, todos voltados às tendências do exigente mercado
gráfico. Jovens que pensam em ingressar no setor podem, por
exemplo, optar pelos cursos de nível técnico ou de aprendizagem, dependendo de sua formação e necessidades. O segmento
técnico oferece o curso de Design de Comunicação Gráfica e o
de Técnico em Artes Gráficas com ênfase em Impressão Off-set.
É voltado para jovens que cursam ou já concluíram o Ensino
Médio. Por ano, forma 660 profissionais.

Aprendizagem e aperfeiçoamento
Já os cursos de aprendizagem, que englobam Aprendizagem
Industrial e Iniciação Profissional Gráfica (ênfase em Serigrafia),
formam 150 aprendizes por ano.
Aos mais experientes, é recomendável que estejam sempre

antenados com as tendências do mercado, já que as exigências
do setor não são permanentes e caminham na mesma direção e
rapidez das evoluções tecnológicas. Visando atender a este público, o Cecoteg oferece 19 cursos de aperfeiçoamento estratégico,
voltados não somente para a evolução do maquinário e métodos
de impressão, mas também para softwares que podem agilizar
todo o processo de produção, bem como cursos voltados para
a gestão de negócios. Para aqueles que desejam se atualizar em
relação aos equipamentos e processos, são oferecidos: Guilhotina
Linear, Cópia de Matrizes Off-set, Papel e Tinta. Já para quem
quer se manter em dia com os mais novos softwares disponíveis,
principalmente da área de design, a escola disponibiliza aulas de
AutoCad, Indesign, Photoshop e Illustrator. Há ainda o curso de
Custos e Orçamentos para a indústria gráfica, voltado, principalmente, para o empresariado do setor.
Juntos, estes cursos formaram cerca de dois mil profissionais
já inseridos no mercado, que acabam levando em sua bagagem
conhecimentos atualizados, com o foco nas demandas da
Indústria Gráfica.
Márcia Andrade ressalta que as empresas que investem na
capacitação de seus profissionais só têm a ganhar. “A qualificação
afeta diretamente o crescimento das empresas, as quais podem
perder oportunidades de investimento e crescimento por causa da
falta de mão-de-obra especializada em seu setor”, completa.
De todos os cursos oferecidos pela escola, dois já são considerados destaques em nível nacional: Impressão Off-set, oferecido tanto em nível técnico como para aperfeiçoamento, com
enfoques diferentes, e o curso técnico de Flexografia, lançado
recentemente na sede do Senai/Cecoteg.

As aulas práticas são realizadas em oficinas com máquinas de alta qualidade

Impressoras flexográficas utilizadas pelos alunos

Pós-Graduação
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uem pensa que os cursos voltados para a indústria gráfica são
apenas técnicos ou de aperfeiçoamento se engana. Em agosto
do ano passado, a ABIGRAF-MG, em parceria com o Sebrae,
a Fiemg e o Centro Universitário Newton Paiva, lançou a Pósgraduação Gestão em Processos de Produção Gráfica, um programa inédito no país que já reúne, em sua primeira turma, 42 alunos ligados às áreas
de comunicação e design, atuantes em agências de publicidade, gráficas,
editoras e jornais. A pós-graduação abrange as áreas de tecnologia, gestão
de processos, sistema de controle e aplicativos, numa visão mais integrada
de todo o processo de produção gráfica.
Com esta abordagem mais abrangente, o objetivo do curso é formar profissionais altamente qualificados, competitivos e versáteis, impulsionando o
crescimento do setor em Minas e transformando Belo Horizonte em um centro
de referência em produção gráfica.

S senai/cecoteg

Inauguração de área flexográfica
Fotos: Sebastião Jacinto Júnior

N

o último dia 22 de agosto, o Senai/Cecoteg e o
Sinpapel inauguraram os mais novos equipamentos
flexográficos de Minas Gerais: impressora flexográfica duas cores, riscador para papelão ondulado e
a impressora flexográfica rotativa 4 cores para impressão em
papel, plástico e outros tipos de suportes flexíveis. Trata-se de
um investimento de mais de R$650 mil feito pela Fiemg.
A solenidade de abertura contou com a participação de
100 convidados, entre eles o presidente da ABIGRAF-MG
e SIGEMG, Jacks Ubiratan; o presidente do Sinpapel,
Antônio Baggio; o diretor do Senai-MG, Alexandre Magno
Leão; e o vice-presidente da Fiemg, Edson Gonçalves.
A aquisição dos equipamentos tem um motivo especial:
a entidade quer estar à frente no segmento de impressão flexográfica, acompanhando o constante crescimento no Brasil,
motivado, principalmente, pelo avanço nos setores de embalagens, rótulos, cartuchos e papelão ondulado. Essa expansão
gera também demanda por profissionais na área de flexografia.
Segundo dados do último Congraf, o setor de flexografia é o
que mais cresce na área gráfica e tem se mostrado como um

mercado de grandes possibilidades de emprego. Para atender a
esta demanda, o Senai/Cecoteg, juntamente com seus parceiros, inaugurou durante o evento sua oficina de Impressão de
Flexo, voltada para jovens a partir de 16 anos.
De acordo com a gerente da unidade, Márcia Andrade, a
expectativa é de que cerca de 30 pessoas por mês sejam treinadas
na área de flexografia – um público formado tanto por aqueles
que já trabalham com o equipamento e querem reciclar seus
conhecimentos como por futuros profissionais que pretendem
se inserir neste mercado de trabalho.

Da esquerda para a direita:
Antônio Morum (Gerente Geral da
FIEMG), Alexandre Leão (Diretor
SENAI-MG), Antônio Baggio
(Presidente da Sinpapel), Edson
Salles (Vice-Presidente da FIEMG),
Márcia Carmo (Gerente SENAI/
CECOTEG) e Milson Mundim
(Diretor da Sinpapel)

A impressão serigráfica em quadricromia
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Senai/Cecoteg, em parceria com a Agabê, empresa
que fornece emulsões para o setor, promoveu uma
palestra sobre impressão de quadricromia no processo
serigráfico, no dia 17 de outubro, no auditório da instituição. Ao todo, participaram 180 pessoas, entre empresários,
profissionais, estudantes e fornecedores.
Para ministrar a palestra, foi convidado André Manzatto, profissional com mais de 15 anos de atuação no mercado serigráfico,
técnico em Serigrafia e instrutor do Senai em São Paulo. O conteúdo abordou as variáveis que influenciam a impressão em cromo na
serigrafia, desde a escolha do original, das tintas e suportes adequa-

dos, passando pela gravação de matrizes até a impressão.
O Senai/Cecoteg, que tem papel fundamental na formação
de mão-de-obra qualificada para a indústria gráfica, comprovou, com este evento, que se preocupa também com a responsabilidade social: as inscrições foram feitas com a doação de um
quilo de alimento não perecível, entregues, posteriormente para
entidades carentes cadastradas na escola.
Ações como essa demonstram o alinhamento da unidade
com as tendências e anseios do mercado, colocando o Senai/
Cecoteg como um dos pilares do desenvolvimento sustentável
da indústria gráfica mineira.

N notícias

Secretaria da Fazenda estréia CDFA em Minas

O

Controle de Documentos Fiscais Autorizados
(CDFA) começa a ser implantado no dia 4 de dezembro pela Secretaria de Estado de Fazenda da
Minas Gerais e será válido para todas as gráficas do
Estado. Com o CDFA, será possível cadastrar, efetuar as manutenções normais e legais das Autorizações para Impressão de
Documentos Fiscais – AIDF.
O CDFA é um módulo do Siare, novo sistema de Administração da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas
Gerais. O Siare tem o objetivo de realizar a revisão e a racionalização dos processos administrativos/tributários da Secretaria,
gerando uma melhoria substancial na prestação de serviços.
Este sistema substituirá a SIDF em papel e será utilizado

O

pelos gráficos, devidamente cadastrados na SEF, e pelos funcionários da Secretaria. O CDFA possibilitará não só a solicitação das Autorizações para Impressão de Documentos Fiscais
pela Web, como também permitirá ao estabelecimento gráfico
aceitar ou recusar uma AIDF. Com a implantação desse módulo, o gráfico não vai precisar mais ir à Administração Fazendária e todo o contato com a SEF será feito via sistema, o que
facilitará o seu dia-a-dia.
A partir de agora, é imprescindível que sua senha de acesso esteja atualizada. Acesse o endereço eletrônico da SEF www.fazenda.
mg.gov.br, verifique se sua gráfica está cadastrada e atualize seus
dados. Para mais informações sobre o funcionamento do CDFA,
confira o site da ABIGRAF-MG: www.abigrafmg.com.br.

Churrasco solidário
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As crianças da Aura receberam com
muita alegria a doação de alimentos
entregue por Dona Hilda Mansur,
em nome da ABIGRAF-MG
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Churrasco de Confraternização (veja cobertura na página 6) teve direito até a um final solidário. No dia 21
de novembro, Dona Hilda Mansur, a secretária mais
antiga do SIGEMG e da ABIGRAF-MG, entregou os
alimentos não-perecíveis arrecadados no evento à Associação Unificada de Recuperação e Apoio (Aura).
Criada em 1998, a entidade luta em prol da construção de um
hospital especializado para tratamento do câncer infanto-juvenil.
A partir de 2000, foi constituído o primeiro hospital, conhecido
como Casa de Apoio, com infra-estrutura adequada para hospedar 15 crianças e atender a muitas outras. Através de uma equipe
multidisciplinar, a associação oferece apoio às crianças e familiares
para superação da doença, de forma que sejam tratadas como um
todo, em um ambiente alegre e saudável. Agora, a Aura luta pela
construção do Hospital do Câncer Infantil, em Juatuba, região
metropolitana de Belo Horizonte.
A assistente social da Aura, Marilda Eugênia de Souza,
agradeceu a iniciativa.“As doações que recebemos da ABIGRAF-MG serão destinadas
às crianças hospedadas aqui e
às família que nós assistimos.
Foi uma ação muito útil.”

P plantão ABIGRAF

Como utilizar soluções
de fontes e solventes
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dotar práticas comprometidas com o meio ambiente e a saúde do trabalhador é hoje fundamental em
qualquer empresa. Caminhando junto com esta
tendência, as gráficas mineiras têm se tornado cada
vez mais criteriosas em relação à escolha e uso dos solventes e
solução de fontes. A ABIGRAF-MG, visando atender às novas
exigências do setor, realizou, no dia 11 de setembro, uma
palestra promovida pela Druck Chemie, empresa alemã recém
chegada a Belo Horizonte, fornecedora de químicos para off-set
plana e rotativa.
Durante a palestra, o representante técnico da Druck
Chemie, Maurício Nakata, apresentou os produtos alternativos
oferecidos pela empresa, com foco na responsabilidade socioambiental.
Na chapa, a solução de fonte pode, por exemplo, limpar com
rapidez e constância, formando um filme protetor e protegendo
contra a oxidação. Já o seu uso sobre a impressora pode propor-

cionar fácil dosagem, evitar corrosão e diminuir o engrossamento
da blanqueta. A solução de fonte sobre a tinta off-set pode ainda
proporcionar estabilidade no emulsionamento, estabelecer rápido
equilíbrio e não interferir no processo de secagem.
A aplicação dos solventes, suas especificidades e efeitos
também foram apresentados durante a palestra. Solventes com
secagem rápida, aromáticos BTX, sem anticorrosivos ou com
baixo ponto de fulgor, por exemplo, devem ser evitados, pois
podem ser prejudiciais à saúde, ao equipamento e ao meio
ambiente. O ideal é utilizar, segundo Nakata, solventes de
hidrocarbonetos alifáticos.
Também foram abordados temas referentes à condutividade
da água, forma adequada para limpeza dos rolos e casos específicos em que pode ser recuperada uma rolaria de tinta, mesmo
quando “vitrificada”.
Para ter acesso à apresentação completa, basta acessar o site
da ABRIGRAF-MG: www.abigrafmg.com.br

P plantão ABIGRAF

m dos maiores vilões que rondam as indústrias
gráficas é o desperdício ao longo do processo de
fabricação, seja de tempo ou de matéria-prima. E
não é por acaso que as perdas têm tirado o sono de
muitos gráficos: além de trazer prejuízos, são responsáveis pela
diferença de preços entre empresas e, claro, por alavancar a
concorrência desleal. Para orientar empresários do setor a evitar
as perdas, a ABIGRAF-MG realizou, no dia 23 de setembro, a
palestra Desperdícios na Indústria Gráfica.
José Roberto Baldini, consultor da SPP Nemo e ministrante da palestra, lembrou que muitos empresários do setor
perdem tempo jogando a culpa em fatores externos, mas se
esquecem de uma reflexão aprofundada sobre seu próprio
negócio. E questiona: “Você já parou para analisar quanto
tempo seus equipamentos ficam parados? E qual é o índice

de desperdício da sua gráfica? Conhece o que leva a estas
perdas?”
Antes de tudo, são fundamentais gestão estratégica, planejamento, organização, criação de padrões e competência em
qualquer gráfica, para não só responder a estas perguntas, como
para traçar metas que, implementadas, acabem de vez com o
desperdício, gerando competitividade e lucratividade.
Os desperdícios dentro de uma gráfica podem acontecer ao
longo de todo o processo, durante a fabricação, transporte, recebimento, estocagem e manuseio das matérias-primas. Baldini
enfatiza que, para evitar que as perdas ocorram ainda na chegada dos insumos, é necessário seguir passos básicos, como checar
se efetivamente está recebendo o que foi comprado, como são
armazenados e de quem é esta responsabilidade e, claro, analisar
a qualidade daquilo que acaba de ser adquirido.

Lucro = Preço de Venda – Custo Industrial

que pára por falta de manutenção corretiva, por exemplo,

De acordo com Baldini, o principal indicador de perdas
da empresa é o tempo: “Saem ganhando as gráficas que
conseguem dominar seu tempo e oferecer preços mais competitivos no mercado. Já aquelas que não conseguem dominá-lo precisam criar alternativas de controles comerciais,
manutenção, operação e gestão empresarial.”
O preço pelo desperdício de tempo é pago, saindo do
lucro ou engordando o preço de venda. A fórmula, segundo ensinou o analista, é simples de ser aplicada: Lucro =
Preço de Venda – Custo Industrial. Isso quer dizer que um
equipamento projetado para trabalhar 24 horas diárias, mas

encarece o que sobra para ser vendido.
Baldini ainda chamou a atenção para um aspecto
pernicioso dentro das empresas: os chamados “feudos”. A
sua eliminação contribui para a implantação de padrões e
mesmo para a união das forças de trabalho.
Ao final da palestra, os participantes receberam a cartilha Guia Prático – Menor Desperdício, Maior Produtividade
da Gráfica. Para quem não participou e deseja obter mais
informações sobre o assunto, basta acessar o site www.
abigrafmg.com.br.
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Desperdício na indústria gráfica,
o vilão da competitividade

P plantão ABIGRAF

Como o Prograf tem mudado
a cabeça de muitos gráficos

A

s mudanças e benefícios trazidos
pelo Prograf – Programa de Custos
e Orçamentos para Pequenas
Empresas Gráficas – foram os
assuntos da palestra realizada no dia 25 de
setembro pelo Plantão ABIGRAF-MG.
O Prograf é um software desenvolvido
pela Associação, em parceria com o Sebrae,
no ano passado, visando auxiliar o empresariado gráfico no correto levantamento de
custos, bem como formar preços de venda
de forma que se atinja o lucro esperado.
Composto por dois módulos, o programa é
alimentado uma vez com os dados da gráfica
e, a partir daí, possibilita ao empresário orçar
com segurança, rapidez e confiança.
De acordo com Márcio Varela, consultor de gestão e ministrante da palestra, para atender às múltiplas exigências do mercado, é necessário que as empresas vejam que a informática tem
um papel fundamental na otimização de resultados.
Varela ainda compara o Prograf a uma estrada moderna, onde
a sinalização eficiente e a qualidade da pavimentação contribuem
para a segurança dos condutores. “No caminho para o cresci-

mento, o empresário vai necessitar transitar num software que o
oriente a seguir em frente com segurança”.
Até agora, os bons resultados do Prograf têm levado à adesão boa parte do empresariado do setor. Em Minas, já somam
143 gráficas que utilizam o software e, para o próximo ano,
espera-se que outra centena de empresas venham a implantar
este sistema.

Minas na final do
Prêmio Fernando Pini
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s gráficas mineiras estão despontando cada vez mais
no cenário nacional. Duas delas são finalistas com
três trabalhos no 16º Prêmio Brasileiro de Excelência
Gráfica Fernando Pini. A Artes Gráficas Formato
concorre nas categorias Livros Infantis e Comercial, com as
obras Miniteatro Ecológico e Cartão de Ano Novo Girassol, respectivamente. Já a Schmidt Embalagens classificou-se na categoria
Acondicionamento, com o produto Caixas de Bombons Duitt.
O Prêmio, criado em 1991 pela ABTG e pela ABIGRAF,
é considerado o mais importante do setor na América Latina.

A edição deste ano teve 1.522 peças inscritas, de 166 empresas,
provenientes de 14 Estados diferentes. Os vencedores serão
conhecidos no dia 28 de novembro, em cerimônia no Expo
Barra Funda, em São Paulo.
As gráficas premiadas ganham visibilidade nacional e
internacional, podendo ser inscritas em concursos como o da
Printing Industries of America (PIA), dos Estados Unidos, e
Concurso de Qualidade Gráfica Theobaldo De Nigris, promovido pela Confederação Latino-Americana da Indústria Gráfica
(Conlatingraf).

P plantão ABIGRAF

O futuro e o presente da pré-impressão
A decisão de se adequar ou não às novas tecnologias deve
partir do empresário, levando em consideração a sua realidade
e a demanda do mercado consumidor que atende. O professor
ainda recomenda que, antes de optar pela tecnologia digital na
pré-impressão, o empresário deverá ter muita segurança quanto
à capacitação tecnológica da mão-de-obra, especialização cara e
que não pode ser deficiente.
É necessário avaliar também, de forma mais aprofundada,
o alto custo dos equipamentos, insumos e depreciação. A terceirização desse processo, bem como a criação de cooperativas,
foi lembrada como opção em alguns mercados como forma
de competitividade no que diz respeito a custos, uma solução
viável também para Minas Gerais.
Antes de uma decisão tecnológica, Cunha ressalta algumas questões que deverão ser ponderadas, como quem são
fornecedores de insumos, as vantagens oferecidas quanto
ao fluxo dos trabalhos (ferramentas de trapping, imposição
eletrônica, gerenciamento de cores, JDF, conectividade).
Já a decisão sobre o equipamento a ser adquirido engloba
questões como manutenção, velocidade, drum (external,
internal, flatbed) e escalabilidade. E, por último, é essencial
também avaliar a produtividade sob o impacto das novas tecnologias, principalmente no que tange a formatos, tiragem e
ambiente de trabalho.
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lternativas tecnológicas de pré-impressão vêm
ganhando espaço entre o empresariado da indústria
gráfica, principalmente com a constante evolução
dos softwares como ferramentas imprescindíveis no
processo digital. E não é à toa. A alta competitividade no setor
e a concorrência desleal têm forçado as empresas a buscar diferenciais e, mais do que isso, se enquadrar em duas importantes
exigências do mercado: qualidade e rapidez. O assunto, alvo de
dúvidas e crescente interesse por parte de empresários, foi tema
da palestra O Futuro e o Presente da Pré-Impressão, realizada pelo
Plantão ABIGRAF-MG, no dia 23 de outubro.
O professor Luís Felipe P. B. da Cunha, consultor da KSR e
ministrante da palestra, afirma que o impasse vivido por muitas
gráficas hoje é saber que atitude tomar, diante do crescente desenvolvimento tecnológico e de tantas opções dos fornecedores. Mas
ele também alerta: decisões tomadas e balizadas nas do concorrente
costumam ser desastrosas.
Sabe-se que os métodos convencionais de pré-impressão
ainda existem e prometem vida, pelo menos por alguns anos.
Já a concorrente, a tecnologia digital, vem tomando espaço,
porém proporcionalmente às demandas. O professor lembra
que, embora considerado defasado por alguns, o método convencional oferece qualidade, em alguns serviços, até mesmo
com superioridade ao digital.

N notícias

ABIGRAF-MG e Secretaria da Fazenda
firmam mais um convênio

A

s gráficas especializadas em imprimir documento fiscal acabam de ganhar mais um aliado
contra as fraudes e o mercado marginal. Em
outubro, a ABIGRAF-MG assinou convênio
com a Secretaria da Fazenda, autorizando este tipo de
serviço somente às empresas que receberem o Certificado
de Capacidade Técnica.
O certificado é uma forma eficaz de evitar que gráficas sem permissão para este tipo de impressão atuem no
mercado. E mais: vai garantir às empresas já produtoras
de documentos fiscais o aumento do volume de serviços.
Gráficas de outros Estados que imprimem documentos fiscais para Minas Gerais também deverão ser certificadas. O
certificado deverá ser renovado a cada 12 meses, coibindo
as gráficas que não são autorizadas para este tipo de produção
e forçando as empresas credenciadas a estarem tecnicamente
atualizadas.
O presidente da ABIGRAF-MG, Jacks Ubiratan, disse
que, antes de emitir os certificados, representantes da associação visitaram as cerca de mil gráficas que já fazem produção
de documento fiscal para avaliar as condições técnicas. “O
convênio reafirma o relacionamento entre ABIGRAF-MG e

cícero - outubro/novembro 2006

A
22

Secretaria de Estado da Fazenda, garantindo maior controle e
menor custo através de métodos eficientes de fiscalização de
arrecadação”.
Algumas ferramentas de tecnologia da informação (TI)
também serão implementadas neste processo, o que possibilitará a troca de dados entre as gráficas e a Receita Estadual. O
objetivo é que se tenha maior agilidade no controle sobre os
serviços prestados.

Nota Fiscal eletrônica

Nota Fiscal eletrônica ainda nem chegou a ser
implantada no Estado e já tem gerado polêmica entre
empresários gráficos. A situação é delicada e fragiliza,
principalmente, a estabilidade de gráficas menores.
Mas esta é uma tendência nacional vivida também por Estados
como Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Apesar de todos os esforços da ABIGRAF-MG para reverter
o quadro, o presidente Jacks Ubiratan reconhece que pouco
pode ser feito. “Esta é uma tendência de integração da informação para melhorar o controle do governo federal sobre as
arrecadações. Não tem como impedirmos isso, mas podemos
fazer acordos”, explica.
É exatamente isso que a ABIGRAF-MG tem feito nos últimos meses, já que, no interior do Estado, grande parte do setor
é composto por pequenas empresas deficientes de infra-estru-

tura de comunicação e, por isso, despreparadas para receber o
sistema. De acordo com Ubiratan, a Associação pretende fazer
a proposta de um modelo mais híbrido e uma transição mais
lenta e gradual para não prejudicar o setor. “É importante enfatizar a boa vontade por parte do Estado na busca de alternativas
menos prejudiciais”, lembra.
Resultado do desenvolvimento tecnológico que se vive
hoje, a Nota Fiscal eletrônica é um sistema que, se for bem
desenvolvido, vai permitir um eficaz gerenciamento da emissão por parte da Receita Federal. Em Minas Gerais, algumas
empresas de grande porte, que já fazem impressão eletrônica de
documentos, já estão sendo cadastradas para o projeto piloto.
Agora, cabe aos empresários unir forças à ABIGRAF-MG para,
juntos, buscar uma solução menos dolorosa e impactante
para o setor.

á alguns anos, presto consultoria ao setor gráfico,
e um fato sempre me chamou a atenção: a maioria
dos empreendedores reclama do segmento em que
atuam, principalmente das margens de lucro. Colhi
informações a respeito do assunto, ao longo do tempo, e, para
minha surpresa, a afirmação deles, em grande parte, não tem
fundamento. Por menor que seja uma gráfica, ainda assim ela
pode apresentar lucratividade.
Mas, então, por que tanta reclamação e desânimo?
Apresento um ponto de vista baseado em fatos que acompanho e que são relacionados a aspectos da gestão empresarial
como um todo.
Vejam só...
Existem dois tipos de análise que um empreendedor deve fazer,
principalmente para AVALIAR OS RESULTADOS de seu negócio num período de 30 dias. Muitos desconhecem essas ferramentas. Trata-se do regime de competência e do regime de caixa.
Pelo regime de competência, é possível ao gráfico analisar a
lucratividade, levando em conta os custos incorridos no período.
Vejamos um exemplo prático de uma demonstração de resultado:
Faturamento
(-) Custos com materiais
(-) Custos com impostos
(-) Custos Financeiros

21.000,00
-6.500,00
-735,00
-315,00

100,00%
-30,95%
-3,50%
-1,50%

Margem de contribuição
(-) Custos com mão-de-obra direta
(-) Custos Fixos

13.450,00
-3.000,00
-5.000,00

64,05%
-14,29%
-23,81%

5.450,00

25,95%

Lucro Líquido

Acompanhem abaixo como os equívocos são cometidos
pelos gestores, que reclamam do negócio, na maioria das vezes,
por desconhecimento.
O lucro acima apresentado foi de R$ 5.450,00, mas, não registrando este valor em espécie no caixa da empresa, os gráficos apresentam a seguinte argumentação: e onde estão esses R$ 5.450,00?
Fácil de explicar.
Quase todas as gráficas vendem seus serviços a prazo. Um
faturamento de R$ 21.000,00 só é registrado no caixa da gráfica
a partir da política de prazo adotada. Se considerarmos que este
faturamento tenha sido vendido em 30, 60 e 90 dias, é possível
concluir que o problema está na malfadada política de prazo.
No exemplo seguinte, apresento detalhadamente como
ficaria o caixa da gráfica, levando em conta os seguintes dados:
1. Pagamentos dos materiais (fornecedores) – 30 e 60 dias;
2. Demais despesas (impostos, custos fixos etc.) – 30 dias.

Se o prazo de recebimento é de 30, 60 e 90 dias, teríamos:

Recebimentos
(-) Pagamentos dos materiais
(-) Demais despesas
Resultado do mês

30 dias
7.000,00
-3.250,00
-9.050,00
-5.300,00

60 dias
7.000,00
-3.250,00

90 dias
7.000,00

(*) demais despesas – 735,00+315,00+3.000,00+5.000,00 = 9.050,00

O regime de caixa é a mensuração da diferença entre
os recebimentos ocorridos no mês e as despesas do mesmo
período. Isto explica a insatisfação dos gráficos ao analisar
os dados da empresa, independente do tamanho do negócio.
Assim, pode-se provar que uma gráfica não é um negócio
que gera prejuízos. A questão é a liquidez da empresa, pois,
desconhecendo os problemas que a política de prazo traz ao
negócio, concedem prazos além do que suportam. Com isso,
os gráficos diminuem as margens de lucro com a concessão de
descontos, como forma de conseguir novos pedidos; compram
mercadorias desnecessárias ao consumo ou ao atendimento
aos pedidos dos clientes; não acompanham o crescimento dos
custos; adquirem máquinas e equipamentos em momentos
inadequados. Enfim, esses são alguns entre outros pontos
que levam os empresários do setor gráfico a não acreditar no
negócio ou a acreditar que não é possível ganhar dinheiro com
uma gráfica.
Um outro ponto de vista que não posso deixar de comentar seria
a forma como as vendas ocorrem nas gráficas. Já pensaram nisto?
Pelo que tenho visto, a maioria fica à espera do cliente.
Por que tem que ser assim? Um negócio que fica à mercê da
demanda por serviços conta com uma grande instabilidade: em
um mês a coisa vai muito bem, gráfica lotada; no mês seguinte,
aquele caos, não chegam novos pedidos na proporção esperada. Desta forma, como ficam os compromissos a serem pagos
durante o mês?
Deixo a pergunta no ar: é possível ganhar dinheiro com
uma gráfica? Acredito plenamente que sim. Faz-se necessário
sair de detrás das máquinas e mirar resultados. Isto mesmo!
Resultados! Não tenham uma gráfica apenas para ter o que fazer
durante o dia. E lembrem-se: uma gráfica, como qualquer outro
negócio, é uma aplicação e toda aplicação de qualidade é capaz
de gerar bons rendimentos.
Pensem nisto e tenham muito sucesso!!!!
Adm. Flávio Brito
Consultor do Sebrae e Sistema Fiemg
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É possível ganhar dinheiro
com uma gráfica?

A CREDIGRAF oferece para venda
diversas mercadorias,
conforme relacionadas abaixo:

Máquina de bordar,
computadorizada
Bold Max

Máquina
Rádio Freqüência
Pneumática Goel,
com compressor

Balancim de Corte Elétrico, Jounville PB3
+ 80 facas de corte de aço

Máquina de queimar
Couro Pneumática
LMP/2

Guilhotina Centro-Sul,
acompanha gabinete

IDA

VEND

Impressora Manual Victoria
– Formato Quatro

Máquina de Hotstamp
Automática – WSK

Os interessados deverão apresentar proposta endereçada à CREDIGRAF
(Rua Maranhão, 1642 - 4º andar. At. da Comissão de Desmobilização).
Para maiores informações, ligue: (31) 3287-4999
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Participe da
campanha de
capitalizacão de
fim de ano.

R$ 1.000,00 (Mil reais)
Este é o prêmio da campanha de capitalização.
Poderão participar todos os cooperados que realizarem integralização espontânea nos meses
de setembro, outubro, novembro e dezembro/2006 com as seguintes condições:
Valor da capitalização mínima mensal para ter direito a 1 (um) cupom:
R$50,00 (cinqüenta reais) sendo R$25,00 (vinte e cinco reais) da capitalização fixa mais
R$25,00 (vinte e cinco reais) de capitalização voluntária.
E mais, após a complementação dos primeiros R$50,00 (cinqüenta reais) mensais,
a cada R$25,00 (vinte e cinco reais) complementares, o cooperado terá direito a outro cupom.

IMPORTANTE:
somente terá direito ao cupom
o cooperado que integralizar
no mínimo R$50,00 (cinqüenta
reais) de capital no mês.

Além de concorrer ao prêmio, você estará fortalecendo a sua COOPERATIVA.
Quanto mais cupons adquirir, mais oportunidades terá.
Prazo para aquisição dos cupons até 15 de dezembro.
O sorteio será realizado no dia 18 de dezembro, às 19 horas, na Credigraf.
Consulte nossos operadores de negócios.

Credigraf
o seu banco cooperativo

G geor

Prograf chega a Juiz de Fora

U

ma das principais ações dentro do Geor, o Prograf
– Programa de Gestão de Custos e Formação de
Preço de Venda para Serviços Gráficos – foi implantado, em outubro, em 15 gráficas de Juiz de Fora. “O
resultado esperado agora é melhorar o processo de orçamento
e contabilidade dessas empresas, diminuindo a depredação dos
preços e a concorrência desleal”, explica Edson Viana, consultor
técnico de relações associativas.
Desenvolvido com a mais alta tecnologia de programação, o
Prograf é uma ferramenta importante que, com uma linguagem
simples e operação muito fácil, agiliza e simplifica o processo de
gerenciamento de custos e preços. O software proporciona uma
customização de orçamentos utilizando a lógica.
A Gráfica Tamoio foi uma das beneficiadas pela implantação do programa em Juiz de Fora. Ainda em fase de
adaptação, o Prograf já tem revelado agilidade no processo
orçamentário da gráfica, segundo a empresária Aline Tonelli
de Toledo. “A rapidez é um dos pontos positivos que a gente
já pôde verificar. Agora, a próxima fase é de adaptação e
treinamento dos demais funcionários para também usarem o
programa”, comemora.

P

rofissionais de várias cidades mineiras estão tendo a
oportunidade, desde o início do ano, de aprender a
fazer manutenção corretiva e preventiva em máquinas Multilith, graças a um curso técnico promovido
pela ABIGRAF-MG, em parceria com Sebrae e Senai. Depois
de Barbacena, Sete Lagoas e Belo Horizonte, o curso chegou
a Montes Claros em setembro, disseminando técnicas de
conservação das Multilith aos representantes de 12 gráficas
da cidade.
Criado no início deste ano, a idéia desta capacitação é atender a crescente demanda do mercado por profissionais que saibam não só operar máquinas, mas também mantê-las em bom

estado. Para se ter uma idéia, em Belo Horizonte já foram abertas quatro turmas. O profissional que sabe fazer a manutenção
adequada evita a necessidade de chamar mecânico, favorecendo
o empresário também no custo da mão-de-obra.
Durante as aulas, os alunos, em grupos de quatro, desmontam e montam as máquinas Multilith sob as instruções de um
técnico, e, assim, aprendem itens básicos, como verificar pressão
de cilindro, controle de vácuo e qualidade de impressão.
Ao final do curso, todos recebem catálogos de peças,
manual de operação e as aulas em vídeo, para ensinarem as
técnicas aprendidas aos outros profissionais na própria gráfica
onde atuam.
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ABIGRAF promove
curso de manutenção

N notícias

Editoras menores vendem
mais ao governo federal

A

recente mudança das normas para a divulgação de
livros didáticos nas escolas públicas, há um ano em
vigor pela portaria número 2.963, tem virado o jogo
a favor das editoras de menor porte. Até então, as
pequenas editoras apresentavam, em muitos casos, títulos com a
mesma qualidade, mas eram prejudicadas na hora da comercialização. Em setembro deste ano, o governo federal – maior comprador de livros do Brasil – adquiriu os livros de 1ª a 4ª série do
Ensino Fundamental para os próximos três anos, além de garantir
a reposição entre 5ª e 8ª séries.
Publicada em agosto de 2005, a portaria do governo federal
proibiu “realizar a divulgação dos materiais diretamente nas
escolas”, assim como eventos ou palestras dentro desses locais
públicos. Também proibiu o oferecimento de brindes durante
o processo de escolha do livro didático, feito de forma descentralizada pelo professor ou diretor nas instituições de ensino.
Até então, as formas de divulgação criavam enormes barreiras
à concorrência e à participação de alguns grupos editoriais
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menores. Agora, todas as companhias divulgam seus títulos da
mesma forma: por “remessa postal”. É nesse novo cenário que
muitas das grandes editoras do setor não obtiveram o mesmo
desempenho que o realizado na venda de 2004, dando espaço às
pequenas empresas.
No entanto, a portaria não foi criada só para proteger as
empresas menores, mas para regulamentar também o período
de 40 dias em que os professores e diretores escolhem os títulos,
uma das etapas do processo em que havia grande interferência das
editoras, que exerciam enorme pressão sobre as decisões.
Apesar de já estar mostrando os primeiros resultados e
permitindo que todos participem de igual para igual, as regras
da portaria podem ficar ainda mais duras. O FNDE estuda
reescrever partes da portaria que ainda não estão muito claras e
a nova versão será publicada até fevereiro, detalhando algumas
normas e punições.
Fonte: www.abigraf.org.br

ABIGRAF nacional premia
melhor vendedor

ABIGRAF nacional está realizando um concurso
para eleger o melhor vendedor para a indústria
gráfica em todo o país. Exclusivo para profissionais
de empresas fornecedoras para o setor, o concurso
visa promover o fortalecimento e a valorização do produto e da
indústria. Poderão participar empresas e profissionais de qualquer Estado do Brasil.
Para eleger o vendedor, as gráficas deverão entrar no site da
ABIGRAF e indicar três profissionais que apresentaram melhor
atendimento durante o ano de 2006. A partir desse resultado, será
publicada uma lista com os 15 vendedores que ficarem mais bem
colocados. Inicia-se, então, a segunda fase de julgamento, em que
as gráficas deverão acessar novamente o site da ABIGRAF e votar

em três profissionais que constem nessa lista.
Os cinco mais votados serão classificados e o vencedor será
conhecido no dia 19 de dezembro, durante o almoço de confraternização da entidade. O primeiro colocado receberá um troféu
e um exemplar do livro O Legado de Gutenberg, que contém a
história da indústria gráfica, o Novo Testamento e ilustrações da
Bíblia impressa há 550 anos pelo inventor dos tipos móveis. O
segundo e terceiro mais votados também receberão um livro. E,
no final, uma personalidade que tenha contribuído significativamente para setor gráfico será homenageada pelos presidentes
da ABIGRAF-MG.
Fonte: www.abigraf.org.br

R reflexão

Reciclagem
de Vida
Não sei se a vida se recicla.
Não, talvez não.
Mesmo se após um tempo de reflexão decidimos
mudar nossa vida,
seremos sempre nós mesmos no fim.
Mudados, mas nós.
Com todas as marcas e cicatrizes para que não
nos esqueçamos do que fomos.
Sabemos que jamais poderemos recolar os
pedaços das coisas vividas e construir novas.
Colchas de retalhos são muito bonitas,
mas não passam de colchas de retalhos.
Remenda-se panos,
recola-se papel ou vidro, mas não se remenda vidas,
não se recola momentos passados,
coisas que deixamos pra trás.
Recomeçar? Sim.
Recomeçar é possível,
mesmo (e felizmente!) se já não somos os mesmos.
Aprendemos, à custa de dor,
mas aprendemos.
Não cometeremos duas vezes os mesmos erros,
não beberemos a mesma água.
Durante anos vivemos como se não tivéssemos
outras alternativas.
A vida é assim... é o destino.
Mas nosso destino, nós fazemos.
Nossas prioridades,
escolhemos e aprendemos a viver com elas.
E só depois, mais tarde,
é que nos questionamos sobre o fundamento
das nossas escolhas.
Há pessoas que acham que é tarde demais para
mudar e continuam na mesma linha,
mesmo se conscientes de que talvez esse não
tenha sido o melhor caminho.
Homens e mulheres que se mataram a vida
toda para ganhar dinheiro,
terminam muitas vezes a vida sozinhos,
cheios de dinheiro,
vazios de amor.
E felizes há aqueles que descobrem que ainda

é tempo para fazer alguma coisa.
E que podem redefinir as próprias prioridades
e assumi-las.
Vai doer, mas vai valer a pena,
porque no fim das contas vamos ter a consciência
tranqüila de que tentamos.
Um dos piores sentimentos que existem é o de não
poder recapturar um momento que gostaríamos
que tivesse sido diferente.
O eu de hoje não teria feito isso ou aquilo,
mas o que eu era ontem não sabia o que sei agora.
Se soubesse,
teria cometido menos erros.
Mas temos um Deus tão bom e tão grande que
Ele está sempre nos oferecendo a oportunidade
de nos redimir e fazer novas escolhas.
E agora? Agora sabemos.
Não vamos pegar atalhos.
Eles podem ser atraentes,
mas nos impedirão talvez de aproveitar as
belezas da jornada.
O caminho da vida é bonito,
apesar de ser mais difícil para uns que para outros.
Mas é bonito se sabemos tirar o máximo do que é bom.
Noites escuras
podem nos fazer ver mais
claramente as estrelas.
Só veremos o nascer do sol se acordarmos cedo.
Coisas simples que a natureza nos ensina.
Reciclagem de vida?
Talvez sim.
Talvez sejamos, no fim das contas,
uma colcha de retalhos da vida.
Mas que sejamos então uma bela colcha nova
enfeitando um quarto,
um coração,
talvez mesmo muitos corações e muitas vidas,
a começar por nós mesmos.
A ABIGRAF-MG deseja que 2007 seja um ano
de renovação e de muitas realizações.
Boas Festas!
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