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eDitorial

“O presente é tão grande, não nos afastemos.

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.”

 

Inicio a reflexão desta edição com essas pala-

vras do poeta mineiro carlos Drummond de Andra-

de, em seu poema intitulado Mãos Dadas. São 

palavras muito propícias ao nosso contexto. Em 

um momento em que nos encaminhamos para 

mais um fim de ano, é comum nos colocarmos a 

fazer balanços e a buscar em nossa memória boas 

lembranças do trabalho que desenvolvemos em 

prol do fortalecimento da indústria gráfica mineira.

Sabemos que os tempos são difíceis. Enfren-

tamos uma série de dificuldades, desde a qua-

lificação de profissionais até os altos encargos 

tributários a que somos submetidos todos os 

dias (alguns desses temas são tratados nesta 

edição da Revista O cícero). Mas, apesar de tudo 

isso, a indústria gráfica tem conseguido se manter 

firme em Minas Gerais. E não é graças a incenti-

vos governamentais ou a um mercado aquecido. 

É, principalmente, graças ao fato de estarmos 

caminhando de mãos dadas, como no poema de 

Drummond, focados nos mesmos objetivos.

Mas tão importante quanto fazer balanços 

é pensarmos o tempo presente, porque é desse 

momento que vamos projetar nosso futuro. E não 

há projeção possível para o nosso setor se não 

houver união. Por isso, mais uma vez, aproveito 

esta oportunidade para reforçar a importância de, 

como empresário do setor gráfico, ser associado à 

ABIGRAF-MG e ao SIGEMG. Sabemos que a coope-

ração e o associativismo têm sido excelentes meios 

de tornar as empresas mais competitivas em um 

mercado cada dia mais disputado.

Por isso, devemos pensar a indústria gráfica 

como um todo e não individualmente, sabendo 

que são nossas atitudes hoje que vão moldar o 

que seremos nos próximos anos. Ainda há muito o 

que ser feito, mas a mobilização em prol do setor 

é fundamental para que alcancemos bons resulta-

dos, inclusive ao dar andamento ao diálogo com o 

governo do Estado no que se refere à tributação 

aplicada à nossa categoria.

Encerro também com as palavras de Drummond: 

“(...) O tempo é a minha matéria, o tempo presente, 

os homens presentes, a vida presente.” Que nunca 

percamos de vista que a união que tivemos no 

presente desenhará a indústria gráfica do futuro.

BOA lEItuRA!

DE MãOS DADAS, 
escrevenDo
o presente
Vicente de Paula Aleixo Dias
Presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG



O Cícero é uma publicação da Associação Brasileira da
Indústria Gráfica Regional Minas Gerais (ABIGRAF-MG) e do

Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de Minas Gerais (SIGEMG).

Rua Maranhão, 1.642 – Funcionários
Tel.: (31)3232-6316 – Fax: (31)3232-6321
Belo Horizonte – MG – CEP: 30150-331

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

ABIGRAF-MG

Presidente
Vicente de Paula Aleixo Dias

1º Vice-presidente
David Gonçalves Lara Neto

2º Vice-presidente
Júlio Américo de Oliveira Pena

1º Tesoureiro
Geraldo Cézar Miranda Simões

1º Secretário
David da Silva Júnior

2º Secretário
Celso Silva

Diretoria 
Ademir Jorge Marinho; Adriana Figueiredo de Carvalho; Adriana Zuppo Simões Maia; Almir 
Miranda; Ângelo Buldrini de Souza; Carlos Alberto Rangel Proença; Carlos Guimarães de 

Castro; Carlos Lúcio Gonçalves; Carlúcio Santos Rajão; Cláudio Antônio Bar Infante; Cláudio 
Araújo Dias; Evandro Arantes; Fábio Ângelo Batista; Fausto Luiz Tameirão Diniz; Geraldo 

Magela Sodré; Gillian Alves da Costa; Hélio Pereira dos Santos; Henrique Aleixo Dias; Jairo 
Alves Lopes Júnior; Jean Elisson Macedo França; Joaquim Alves Sobrinho; Jorge Damasceno 

Júnior; José de Ribamar Chaves Cruz; José Hélcio da Silveira; José Soares Sobrinho; Luiz 
Carlos Dias Oliveira; Luiz Fernando Martins Lazafá; Marco Antônio de Pádua Faria; Marcone 
Reis Fagundes; Marcos Pereira de Souza; Maria Júlia Mota de Andrade; Marilene de Souza 

Freitas; Mauro Nunes Pereira; Rafael Pinto Nogueira; Ricardo de Lara Campos; Sérgio Alves 
Silva; Sérgio dos Santos; Wellington dos Santos Ferreira.

Diretoria suplente
Adão da Cruz Ribeiro; Airton Pereira de Souza; Altino Osmar Martins; Rivaldavio Rosa Pereira.

Conselho Fiscal efetivo
Alberto Rodrigues da Silva Filho; Carlos Alberto da Rocha Castro; Marcos Vinícius Faria.

Conselho Fiscal suplente
Ailton Pinto de Carvalho; Antônio Joarês de Castro; Oscar Teixeira Lima.

SIGEMG

Presidente
Vicente de Paula Aleixo Dias

1º Vice-presidente
David Gonçalves Lara Neto

2º Vice-presidente
Marcone Reis Fagundes

1º Tesoureiro
Geraldo Cézar Miranda Simões

1ª Secretária
Marilene de Souza Freitas

2ª Secretária
Jeannete Conceição de Oliveira Gonçalves

Diretoria
Adriana Figueiredo de Carvalho; Baltazar dos Reis; Gillian Alves da Costa; Mauro Nunes 

Pereira; Oscar Teixeira Lima; Ronaldo Vieira; Wellington dos Santos Ferreira.

Conselho Fiscal efetivo
Alberto Rodrigues da Silva Filho; Carlos Alberto da Rocha Castro; Marcos Vinícius Faria.

Conselho Fiscal suplente
Joaquim Alves Sobrinho; Jorge Damasceno Júnior; José Soares Sobrinho.

Delegados junto à Fiemg
Vicente de Paula Aleixo Dias e Luiz Carlos Dias Oliveira (efetivos),

Carlos Lúcio Gonçalves e José Geraldo Raposo (suplentes).

Diretor responsável
David da Silva Júnior

Produção e Execução
Prefácio Comunicação Ltda.

Redação
Gabriela Pedroso e Lígia Chagas 

Projeto Gráfico
Prefácio Comunicação – Tércio Lemos

Diagramação
Prefácio Comunicação – Tércio Lemos

Coordenação
Michele Samôr 

Fotos
Arquivos ABIGRAF-MG

Tiragem
2.500 exemplares

Impressão – Cortesia do Guiatel
Vernizes, lombada e laminação capa – Cortesia da Plastific

Hot stamping capa – Cortesia da Veloz Acabamentos
Impresso em papel Eco Millennium, produzido pelo Grupo Bignardi

sumário

modernizar para expandir: é preciso 
consciência para investir

Página 6
fidelização: uma via de mão dupla

Página 8
solucionando dúvidas

Página 10
resíduos da produção de papel

e suco de laranja melhoram
desempenho do biodiesel

Página 11
o novo vendedor gráfico

Página 12
importação: quando cresce
se torna um grande desafio

Página 14
sustentabilidade para

encarar os desafios

Página 18
o churrasco de confraternização vem aí!

Página 20
46º congresso e exposição

internacional de celulose e papel

Página 21
Diretor da abigraf-mg é homenageado

Página 22
como substituir os dentes perdidos?

Página 23
caixa facilita acesso ao

crédito para indústrias de minas

Página 24
amarelamento do papel

Página 25
quando a fidelização faz sentido

Página 26



moDernizar
para expanDir:
é preciso consciência
para investir

importação:
quanDo crescer
se torna um
granDe Desafio

resíDuos Da proDução
De papel e suco De 
laranja melHoram 
DesempenHo
Do bioDiesel

caixa facilita
acesso ao créDito 
para inDústrias
De minas

06

14

11

24



belo Horizonte – setembro / outubro De 2013      6  

mercaDo e gestão

Modernizar o parque gráfico para aumentar a capacida-

de produtiva da indústria e ampliar o alcance no mercado. 

Essa é uma estratégia que tem sido muito utilizada pelos 

empresários do ramo gráfico em Minas Gerais e que, na 

maioria dos casos, tem mesmo se mostrado uma grande 

aliada na busca por novos clientes. A agilidade na produção 

e no consequente cumprimento dos prazos explica por que 

o investimento em máquinas modernas quase sempre se 

reflete em uma ação eficaz na captação da clientela. 

“com certeza esse investimento ajuda no aumento do 

número de clientes. E a modernização, muitas vezes, nem 

sempre se dá pela demanda, mas pela questão do prazo. 

uma forma de se adequar ao prazo é se modernizando. 

Então, tem sido uma postura recorrente. Em Minas, já 

fomos o 14º em termos de atualização tecnológica no país, 

e hoje aparecemos entre os primeiros estados no Brasil”, 

afirma o consultor em empresas gráficas e vice-diretor do 

centro Gráfico da uFMG, Alexandro Gomes da cruz.

MODERNIzAR
PARA ExPANDIR:

é preciso consciência
para investir
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com uma produção mais ágil e a melhora na 

qualidade do serviço, o proprietário da Gráfica Star, 

Geraldo Magela Sodré, teve a prova de que a moder-

nização com planejamento vale a pena. Há cerca de 

um ano e meio, o empresário passou a trabalhar com 

a máquina quatro cores e incorporou também o ctP. 

O resultado não demorou a aparecer.

“Isso leva à qualidade e à rapidez no trabalho 

e na entrega para o cliente. Às vezes, as gráficas 

pequenas acham que não têm demanda para ter um 

ctP, por exemplo, mas com a agilidade que ele dá, 

é possível entregar o serviço mais rápido e atender 

melhor o cliente, porque tudo é feito dentro da gráfi-

ca. Fazer todo o trabalho dentro de casa traz maior 

controle sobre o processo”, conta Sodré.

A forma encontrada pelo empresário para ter 

a garantia do retorno do investimento foi bem 

simples: incorporar a modernização como um item 

em seu orçamento. “Até nos custos, incluímos uma 

previsão para troca do maquinário. Apesar de algu-

mas pessoas não calcularem os gastos para mais, 

é preciso contabilizar isso. Para você dar qualidade 

para o cliente, rapidez, você tem que tentar tirar 

algo do orçamento para fazer o investimento. De 

certa forma, isso já deve estar embutido no preço 

do produto.”

A decisão de otimizar a capacidade produtiva, no 

entanto, requer muito estudo, para que a iniciativa não se 

transforme em um problema ao invés de uma solução. Ao 

optar pela modernização, uma das primeiras perguntas 

que o empresário deve se fazer é: “Esse maquinário é 

necessário? Existe uma demanda considerável por esse 

serviço?”  Apesar de o planejamento parecer algo óbvio para 

o mercado, muitas indústrias gráficas, ainda hoje, deixam de 

analisar a realidade de seu negócio quando vão investir.  E 

essa análise pode ser crucial, conforme explica cruz.

“Observo é que as empresas, muitas vezes, compram a 

máquina primeiro e pensam na demanda depois. A compra 

da máquina deveria ser motivada pela demanda. E, hoje, a 

impressão offset ou cresce pouco ou nem cresce. Então, 

quando você se lança no mercado com uma capacidade 

produtiva maior, com um mercado estagnado, você acaba 

tendo de disputar clientes que já têm fornecedores. Por 

isso é importante, até para investir, analisar qual o segmen-

to que tem perspectiva de crescimento, como, por exemplo, 

a impressão digital. Outro processo interessante tem sido 

a flexografia, que imprime 90% das embalagens que hoje 

estão no mercado. E isso é reflexo da economia”, destaca.

Além disso, a modernização não deve se restringir 

à compra de novos equipamentos. É preciso estender 

o conceito sobre todo negócio. “É importante também 

modernizar a gráfica como um todo. Muitas vezes, 

investe-se muito em impressão e se esquece de outros 

setores de acabamento e da impressão, o que acaba 

criando um gargalo, principalmente no que diz respeito ao 

acabamento. Outra questão é que, às vezes, o empresário 

compra equipamentos de alto custo, mas não investe na 

atualização da mão de obra. A sua equipe precisa acom-

panhar a sua máquina.”

agiliDaDe e qualiDaDe

uma Das maneiras De 
melHorar o renDimento 
De sua gráfica poDe ser 
Deixar De focar somente 
na DemanDa regional e 
apostar na expansão De 
seu mercaDo.

Dicas
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finanças

Fidelizar: tornar-se fiel ou leal a algo ou 

alguém. termo bastante utilizado quando 

o assunto envolve relações interpessoais, 

a fidelidade sempre foi um ponto-chave 

e, atualmente, tem sido também um dos 

principais desafios para os empresários, 

em um mercado cada vez mais competi-

tivo. Assim como nos relacionamentos, de 

maneira geral, as pessoas usam de alguns 

artifícios para ganhar a confiança do outro, 

as empresas também dispõem de “armas” 

para ter sempre por perto o seu cliente. É 

preciso, no entanto, saber qual a melhor 

forma de usá-las a favor do seu negócio.

É importante frisar que ter a clientela 

ao lado vai muito além do que apenas 

garantir o seu lucro. um cliente satisfeito 

acaba se tornando também uma forma 

eficaz e sem custos de divulgar a quali-

dade da sua marca e serviços oferecidos, 

atraindo novos consumidores. E a imple-

mentação de ações simples, consideradas 

até mesmo óbvias para alguns, pode ser 

um grande primeiro passo para fidelizar o 

seu cliente.

“Se você quer ter um cliente fiel, seja 

fiel a ele. Respeite o prazo, respeite o 

contrato, respeite o cliente. Entregue a 

qualidade prometida. Mantenha o contato 

e a comunicação com o cliente, mesmo que 

naquele momento não esteja prestando 

serviço”, explica o consultor da Rhumo 

consultoria, césar costa.

FIDElIzAçãO:
uma via De
mão Dupla

césar costa, da Rhumo consultoria, 
acredita que um passo importante para 
ter clientes fiéis é ser fiel aos clientes
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O aumento no volume de produção decor-

rente da modernização também pode ser uma 

forma de ajudar no processo de fidelização, 

mas o consultor alerta que ele não é tudo. “Se 

você consegue aumentar o volume, consegue 

também reduzir o custo do produto. Se isso for 

compartilhado com o cliente, pode ajudar, sim, 

na fidelização. Mas não se esqueça de manter 

a qualidade”, destaca.

O proprietário da Gráfica Star, Geraldo 

Magela Sodré, optou pela modernização de 

seu negócio – conforme relatado nas páginas 

6 e 7 desta edição –, e garante que a ação foi 

fundamental para o fortalecimento da relação 

entre sua indústria e os clientes antigos, e 

também na captação de novos.

“Os clientes ficaram satisfeitos com os 

investimentos feitos pela agilidade, e com os 

novos maquinários tivemos um aumento na 

clientela, porque um cliente vai indicando para 

o outro”, conta o empresário.

Quando se tem planejamento, não é muito difícil 

identificar como anda a relação de sua empresa com o 

consumidor. De acordo com o consultor césar costa, o 

controle de indicadores, nesse caso, é uma importante 

ferramenta para avaliar ganho e perda de clientes.

“São exemplos desses mensuradores o volume de 

vendas, o volume de vendas por produto e os indica-

dores por região, loja ou vendedor. Se você observou 

que as coisas estabilizaram, não se vende mais e 

olha para fora e vê que o mercado está bem, precisa 

analisar. É uma análise interna e externa. Quando você 

está perdendo, precisa olhar para trás e ver onde está 

o erro; após isso, traçar planos, objetivos e metas para 

o futuro”, dá a dica.

Atualmente, uma das principais queixas de empre-

sários do setor gráfico tem a ver com o “leilão” de 

preços feito por alguns concorrentes para obter 

clientes para seus produtos. costa afirma que essa 

prática pode ser prejudicial ao próprio empresário. 

“Se a margem for negativa, seu produto é inviável. A 

ação que sugiro é a redução de preço em função dos 

custos. Se não baixar o custo, poderá haver prejuízo. 

Só se consegue passar o produto mais barato se se 

comprou ou produziu mais barato.”

como vai a relação
com o cliente?

confira algumas Dicas De
como fiDelizar o cliente:

• Ofereça um serviço de qualidade. 
   com ele, você terá uma boa imagem 
   e conseguirá, além de satisfazer o 
   seu cliente atual, atrair novos.
• Conheça seu consumidor e crie
   vínculos com ele.
• Ofereça regalias ao seu cliente.
• Respeite o prazo, respeite o contrato,
  respeite o cliente.
• Mantenha o contato e a comunicação 
  com o cliente, mesmo que naquele 
  momento não esteja prestando
  serviço.
• Seja, você também, fiel ao seu cliente!
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juríDico

O departamento jurídico da ABIGRAF-

-MG recebe, diariamente, vários questio-

namentos envolvendo a interpretação 

da legislação tributária. Podemos elen-

car alguns exemplos dentre as dúvi-

das mais comuns apresentadas pelas 

empresas gráficas:

1) icms x iss – a qual imposto o 

impresso gráfico deve ser submetido? 

Até meados de 2010, todo e qualquer 

impresso gráfico deveria ser submetido ao 

ISS, por força da súmula 156 do Superior 

tribunal de Justiça. A ABIGRAF Nacional, 

através da confederação Nacional da 

Indústria, bem como a Associação Brasi-

leira de Embalagens (Abre), impetraram, 

no entanto, Ações Diretas de Inconsti-

tucionalidade junto ao Supremo tribunal 

Federal, com a finalidade de afastar o ISS 

sobre embalagens, rótulos, bulas, etique-

tas, manuais de instruções de produtos e 

outros impressos destinados à revenda/

industrialização por parte do cliente.   

O Supremo tribunal Federal, por limi-

nar, afastou o ISS no caso das embala-

gens. Ainda estamos aguardando a deci-

são no caso de rótulos, bulas, etiquetas, 

entre outros, apesar de acreditarmos 

que o entendimento do Supremo será 

o mesmo para o caso das embalagens.

 

2) Diferencial de alíquota de icms 

nas compras realizadas fora de 

minas gerais

A regra geral determina que aquele 

que adquire papéis fora do Estado de 

Minas Gerais deverá recolher a diferença 

de alíquota de IcMS (geralmente de 6%), 

quando a nota fiscal emitida pelo forne-

cedor indicar a alíquota de IcMS em 12%. 

Essa é a norma colocada, diante dos 

Arts. 464, 465 e seguintes do anexo Ix do 

Regulamento do IcMS de Minas Gerais.

Aquele que não for contribuinte do 

IcMS, ou melhor, não emitir nota fiscal 

de venda (DANFE), deverá informar tal 

situação ao fornecedor situado fora de 

Minas Gerais, de forma que ele destaque, 

em sua nota fiscal, a alíquota de 18% 

de IcMS (regra geral). Nesse caso, não 

haverá diferencial de alíquota a pagar.

3) Da utilização do papel imune

É muito recorrente a dúvida ineren-

te aos impressos passíveis de confec-

ção através do papel imune. Sabe-se, 

como regra geral, que livros, jornais 

e revistas podem ser impressos com 

papel linha d´água. 

todavia, o Supremo tribunal Federal 

tem entendido pela utilização de papel 

imune quando da confecção de catálo-

gos telefônicos, álbuns de figurinhas e 

outros. Qualquer caso mais complexo 

merece a apresentação de consulta 

junto à Receita Federal, o que pode evitar 

futuras autuações fiscais.

Qualquer dúvida, entre em con-

tato com o departamento jurídico da 

ABIGRAF-MG.

SOlucIONANDO 
DúviDas
por paulo Henrique dos mares guia
Advogado – Sócio do escritório Mares Guia & Barros consultores Associados 
– consultor tributário da ABIGRAF-MG – Professor da pós-graduação em Direito 
tributário e Gestão Fiscal e tributária da Puc Minas – conselheiro do conselho  
Administrativo de Recursos tributários da Prefeitura de Belo Horizonte

Há dois telefones para atendimentos aos associados: 

3232-6324 e 3568-2999.
ligue, esclareça suas dúvidas, informe-se.

fale com o Departamento juríDico
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RESíDuOS DA PRODuçãO
De papel e suco De laranja 

melHoram DesempenHo
Do bioDiesel

notícias Do setor

Você já imaginou no que pode resultar a soma de resíduos 

da produção de papel mais suco de laranja? Pois é, no Insti-

tuto de Química da universidade Estadual de campinas 

(unicamp), profissionais desenvolveram um aditivo com 

essa fórmula que promete melhorar o desempenho 

do biodiesel brasileiro e reduzir o seu custo. 

O composto age no combustível, aumentando a 

sua fluidez, o que diminui o entupimento provocado 

no filtro dos motores. A formulação do aditivo inclui 

compostos como o limoneno, extraído da casca de 

cítricos como a laranja, e a terebintina, óleo que é um 

subproduto da indústria do papel. 

Hoje, um dos principais entraves para o aumento 

do percentual de biodiesel no combustível é o custo 

da sua produção. Apesar de ser o carro-chefe da 

indústria do biodiesel, a soja é uma matéria-prima 

cara. “A soja é um material mais nobre, usado tanto 

na alimentação da população quanto na agropecuária”, 

explica o químico responsável pelo projeto.

O aproveitamento da gordura animal para produzir bio-

diesel é de 65% a 70%. Embora o rendimento seja um pouco 

menor que o da soja, a gordura é mais barata, além de ter outras 

vantagens. “O biodiesel da soja provoca menos entupimento 

nos motores, mas oxida com mais facilidade. com a gordura, a 

oxidação demora mais e a durabilidade aumenta.”

Segundo a Agência de Inovação da unicamp, o pedido de 

patente do aditivo natural ainda está em fase de análise, e algumas 

empresas já demonstraram interesse na fabricação do produto.

Atualmente, o Brasil é o terceiro na lista de países produ-

tores de biodiesel, além de ser um dos maiores consumidores 

desse tipo de combustível. Segundo a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em maio de 2013 

o óleo de soja representava 78,43% do total da matéria-prima 

usada para fabricação de biodiesel. 

Fonte: ciência Hoje /

Adaptado por celuloseOnline
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profissionalização

O papel do vendedor dentro da 

indústria gráfica mudou muito. Se 

antes ele se preocupava só com 

a venda em si, hoje em dia, com o 

alto grau de competitividade, ele 

precisa estar por dentro, também, 

do processo produtivo do que oferta 

ao seu cliente. com o objetivo de 

auxiliar esses profissionais, capaci-

tando-os para um atendimento cada 

vez mais eficiente, a ABIGRAF-MG 

promoveu, no último dia 12 de agos-

to, a palestra Produção gráfica para 

vendedores, com a especialista no 

assunto Ana cristina Pedrozo.

“temos vivenciado muitas mudan-

ças no mercado. Os clientes estão 

cada vez mais exigentes, e os ven-

dedores acumulam funções, como o 

atendimento ao cliente e o acompa-

nhamento da produção. Por isso, é 

fundamental que esses vendedores 

conheçam também os diversos flu-

xos”, explicou Ana cristina. “Existe 

atualmente muita inovação tecnológi-

ca, e é fundamental que o profissional 

de venda conheça os diversos mate-

riais disponíveis e possa manuseá-

-los”, completou.

Há até poucos anos, essa tarefa 

fazia parte da função do produtor 

gráfico, que era aquele profissional 

que conhecia todos os tipos de 

O NOVO
venDeDor gráfico

As mudanças do mercado e a evolução tecnológica foram pautas durante a palestra
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papel, embalagem, cortes etc., usa-

dos na fabricação de produtos em 

sua empresa. Entretanto, ao longo 

dos anos, esse profissional foi dei-

xando de existir, com a sua função 

sendo passada ao vendedor.

Na palestra, Ana cristina Pedrozo 

abordou também a questão da evo-

lução tecnológica na área editorial – 

que tem feito com que editoras ado-

tem não somente o formato impresso 

de livros, mas também o digital – e a 

importância de o vendedor conhecer 

essas novas nuances do mercado.

A palestrante aproveitou ainda 

para elogiar a ação promovida pela 

ABIGRAF-MG. “Essa iniciativa repre-

senta uma oportunidade para os 

profissionais que atuam na indús-

tria gráfica adquirirem conhecimento 

para aprimorar a qualidade do servi-

ço prestado.”

outubro

tanto é assim que a Associação 

tem investido na promoção de semi-

nários e palestras que contribuam 

para aprimorar o conhecimento dos 

profissionais do setor gráfico. Desde 

o início deste ano, foram ofertadas 

diversas oportunidades de aperfei-

çoamento.

No próximo dia 28 de outubro, 

será a vez da palestra como aumen-

tar a produção e reduzir custos de 

processo na offset. O evento terá 

duração de duas horas, e o espe-

cialista em impressão offset Pedro 

Augusto casotti vai falar sobre o 

assunto em quatro tópicos.

O primeiro trará o conceito dos 

problemas de impressão offset, 

seguido pela origem dos problemas 

e como eliminá-los para reduzir o 

tempo de setup. Posteriormente, será 

feita a identificação dos pontos de 

perdas de tempo dos acertos e expli-

cado como se pode eliminá-los. Por 

último, casotti vai falar sobre a teoria 

do surgimento do método dos 5S.

Ana cristina Pedrozo destacou a diversidade de funções do vendedor
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capa

O que você, empresário da indús-

tria gráfica mineira, faria se pudesse 

economizar cerca de R$ 200 mil na 

importação de uma nova máqui-

na para a sua empresa? Investiria 

em outras áreas do seu negócio, 

reduziria os juros, optando por um 

financiamento mais curto, ou, ainda, 

diminuiria o preço final de seu pro-

duto, tornando-se mais competi-

tivo no mercado? Várias poderiam 

ser as opções nesse caso se, em 

Minas Gerais, houvesse a isenção 

de alguns impostos na compra de 

equipamentos de fora do país, tendo 

IMPORtAçãO:
quanDo crescer

se torna um
granDe Desafio
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reduzida a carga tributária que 

hoje pesa no seu bolso.

Atualmente, cerca de 30% 

a 35% do valor total gasto por 

empresários do Estado na aqui-

sição de uma máquina importa-

da correspondem a impostos, 

diferentemente do que acontece 

em outras partes do país, como 

em São Paulo e Rio de Janeiro. 

Nesses últimos, as indústrias 

gráficas contam com algumas 

formas de incentivo do gover-

no local, como, por exemplo, o 

fato de não precisarem pagar 

pelo IcMS da importação. Isso 

significa que, na compra de 

uma máquina avaliada em R$ 

2 milhões, o empresário pode 

economizar exatamente os R$ 

200 mil citados inicialmente.

O maior problema disso tudo, 

no entanto, não é apenas o 

impacto do imposto em si, mas 

as consequências que as dife-

renças nos tributos em cada 

Estado podem gerar. A principal 

delas é a perda da competitivi-

dade no mercado. 

“A questão são os benefícios 

que gráficas situadas em outros 

Estados possuem – como, por 

exemplo, o desconto do IcMS 

sobre produtos importados. 

Então, na hora que você calcu-

la a hora-homem, o preço do 

produto para o cliente, aumenta 

muito o custo para o cliente 

final devido à carga tributária 

incidente. logo, o concorrente 

que não precisa contabilizar o 

IcMS no cálculo final do seu pro-

duto tem muito mais vantagem”, 

explica o advogado tributarista 

da ABIGRAF-MG, Paulo 

Henrique dos Mares 

Guia.

Diretor da Gemar 

Embalagens, Geral-

do Simões cita ainda 

outros dois proble-

mas para o empresá-

rio mineiro nesse caso: 

a dificuldade em obter 

crédito e os prazos 

para pagamento 

dos equipamentos 

importados. Mesmo 

assim, a carga tribu-

tária continua sendo, 

para Simões, a grande 

“vilã” da indústria grá-

fica, que acaba se vendo 

sem saída em um mer-

cado no qual todos os 

dias surgem novas tec-

nologias. “A modernização 

é o fator determinante para 

a continuidade ou o fim de uma 

empresa. Hoje, cada vez mais, 

temos que ser ágeis e precisos, 

e com equipamentos ultrapassa-

dos não conseguimos fornecer 

nossos produtos com o prazo e 

a qualidade que são exigidos”, 

lembra o empresário.

logo, a necessidade de se 

modernizar, muitas vezes, faz 

com que o gráfico opte por uma 

solução não muito indicada: a 

compra de equipamentos usados. 

“Acaba que a alta carga tributária 

sobre a importação induz o grá-

fico mineiro a comprar máquinas 

usadas e, naturalmente, ultrapas-

sadas, ficando de fora da con-

corrência em outros mercados”, 

completa Mares Guia.

“a moDernização 
é o fator 
Determinante para 
a continuiDaDe 
ou o fim De uma 
empresa. Hoje, caDa 
vez mais, temos que 
ser ágeis e precisos 
(...)” 

Diretor Da
gemar embalagens, 

geralDo simões
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capa

uma das queixas recorrentes 

dos gráficos no que se refere à 

importação de equipamentos é 

a falta de apoio do governo de 

Minas Gerais. O advogado tribu-

tarista da ABIGRAF-MG, Paulo 

Henrique dos Mares Guia, lembra 

que, recentemente, a secretária 

de Estado de Desenvolvimen-

to Econômico de Minas Gerais, 

Dorothea Werneck, até buscou 

uma aproximação com o setor, 

mas não houve o êxito esperado.

“A secretária chegou a propor 

uma medida técnica de apro-

ximação do segmento gráfico 

com o calçadista, mas, mais 

uma vez, um dos problemas foi a 

falta de inovação tecnológica do 

segmento gráfico mineiro, que 

está cada vez mais sucateado 

em relação aos outros Estados. 

Então, falta essa capacidade 

técnica”, disse o advogado.

“Não tenho visto isso (incen-

tivo), principalmente no gover-

no mineiro, que não percebe 

que a indústria é uma geradora 

de trabalho e riqueza, e que 

essa riqueza gerada cria maior 

arrecadação para Minas. Equi-

pamentos e tecnologias deve-

riam ter entrada livre dentro do 

Estado, pois, assim, teríamos 

mais competitividade que, con-

sequentemente, resultaria em 

mais impostos pagos aos cofres 

públicos”, completou Geraldo 

Simões.

falta incentivo

Preocupados com a gravidade 

conjuntural enfrentada pelo setor 

gráfico nacional, representantes de 

associações da classe e sindicatos 

de 20 Estados brasileiros se reuni-

ram, no último dia 12 de julho, para 

discutir soluções para os problemas 

apresentados pelo segmento. Na 

assembleia, realizada na sede da 

ABIGRAF Nacional, em São Paulo/

SP, foi aprovado um manifesto ao 

governo e à nação, que pede um 

posicionamento do poder públi-

co em prol do fortalecimento da 

indústria nacional que, atualmente, 

vê países como a china ganhar a 

preferência até do governo na pres-

tação de serviços gráficos.

No documento, representantes 

do segmento relatam as dificul-

dades enfrentadas pelo setor e 

pedem a adoção de medidas favo-

ráveis ao crescimento da indústria 

gráfica no país. A ação veio após a 

divulgação dos números apresen-

tados pelo segmento no primeiro 

trimestre de 2013, que mostram um 

recuo de produção da atividade de 

7,2% em relação ao mesmo período 

do ano anterior.

“Estamos enfrentando a concor-

rência desleal de importação de ser-

viços gráficos, em especial na china, 

onde estão sendo impressos até 

livros brasileiros, inclusive os didá-

ticos comprados pelo governo para 

distribuição às escolas públicas. Há 

ainda, a defasagem cambial”, disse 

o presidente da ABIGRAF Nacional, 

Fabio Arruda Mortara, na ocasião.

Para Geraldo Simões, o mani-

festo é algo justo e necessário 

para a melhoria das condições da 

indústria gráfica no país. Entre as 

medidas pedidas ao governo, o dire-

tor da Gemar Embalagens considera 

três como prioridade: a fiscalização 

eficaz do uso indevido do papel 

imune; a criação de mecanismos 

que proporcionem competitividade 

às indústrias gráficas de embala-

gens e livros diante da concorrência 

estrangeira; e o fim da bitributação 

do IcMS e ISS.

setor cobra meDiDas Do governo
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Somos 50 mil empresários, que representam 20 mil empre-

sas e empregam cerca de 222 mil trabalhadores diretos, e 

viemos manifestar nossa profunda preocupação, como todos 

os brasileiros, com a solução dos problemas nacionais e com a 

retomada do crescimento econômico.

Estamos trabalhando com imensa dedicação e muito esfor-

ço, dando nossa contribuição ao desenvolvimento de nosso 

país. Por isso, também queremos ser ouvidos, pois há questões 

graves, que culminam com a perda de competitividade de nossa 

indústria, ameaçando a sobrevivência de nossas empresas.

por isso, nos dirigimos ao governo federal para reivindicar 

em uníssono:

• desoneração, já, da folha de pagamentos dos segmentos 

da indústria gráfica que ainda não foram contemplados com 

esta medida, em especial, o editorial;

• isenção do IPI para todos os materiais escolares;

• alíquota zero do PIS/Cofins para as gráficas brasileiras 

que imprimem livros;

• restabelecimento imediato do Imposto de Importação de 

seis tipos de papel de imprimir, que tiveram suas alíquotas 

de importação elevadas pela carmex;

• adoção imediata da Margem de Preferência em todas as 

compras de materiais gráficos pelo setor público, incluindo 

as obras adquiridas pelo governo no âmbito do Programa 

Nacional do livro Didático (PNlD);

• criação de mecanismos que proporcionem competitividade 

às indústrias gráficas de embalagens e livros, as quais vêm 

sendo atacadas de maneira predatória por concorrentes 

estrangeiros, especialmente da china;

• fiscalização eficaz do uso indevido do papel imune;

• fim da bitributação do ICMS e do ISS.

A indústria gráfica brasileira exige uma resposta do poder 

público, pois é um setor intensivo em mão de obra e imprime/

fabrica itens essenciais para a sociedade, como livros, jornais, 

revistas, cadernos e embalagens de alimentos e remédios.

O setor, que está há 205 anos no Brasil, não pode se resignar 

frente ao real risco de extinção, que seria uma perda irreparável 

para o Brasil e para o sustento digno das famílias de 222 mil 

trabalhadores.

Queremos ser ouvidos em nossas reivindicações, que são 

antigas e correntes! 

esperamos respostas.

São Paulo, 12 de julho de 2013.

cONFIRA NA íNtEGRA
o manifesto assinaDo pela abigraf nacional, pelas 
filiais Da associação em 16 estaDos brasileiros e 
outras sete entiDaDes ligaDas ao setor gráfico:

manifesto Da inDústria gráfica à nação
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entrevista

a produção de papel, hoje, no 

brasil, é suficiente para abastecer o 

mercado interno? e quando se trata 

de importação, o custo se torna 

muito alto para o empresário?

O Brasil é autossuficiente na 

produção de papéis não revesti-

dos, do tipo offset, utilizados na 

impressão e escrita, e exporta o 

excedente da sua produção não 

consumida. O custo do papel impor-

tado similar é mais elevado que o 

nacional por conta da incidência do 

imposto de importação e dos cus-

tos alfandegários nas operações 

tributadas. Já para o mercado de 

papéis revestidos, mesmo com a 

variação cambial, há a necessida-

de de importar produtos, uma vez 

que nosso país não atende a toda 

a demanda.

SuStENtABIlIDADE
para encarar

os Desafios

Ambiental, social e econômico. com uma filosofia anco-

rada nos três pilares da sustentabilidade, o Grupo Bignardi 

ocupa, atualmente, uma posição de destaque na indústria 

gráfica e de papéis do país quando o assunto diz respeito ao 

desenvolvimento consciente. um projeto que surgiu a partir 

de um sonho de progresso de alguns imigrantes italianos 

– em 1956, no centro de São Paulo/SP – e que resultou na 

consolidação de um grande complexo empresarial.

O Grupo Bignardi, atualmente, é composto pelo Ataca-

dão Jandaia, que atende ao mercado brasileiro, pela unidade 

caieiras, fabricante e exportadora de cadernos, e pela unidade 

Jundiaí, que foca no reprocesso de grande volume de papel. 

Desde 2008, aliás, o Grupo tem dado muita atenção a esse 

último item, além de se preocupar com a melhoria e a otimiza-

ção dos processos de produção, sempre buscando respeitar 

os preceitos da sustentabilidade. O resultado disso é que, hoje, 

é um dos grandes fabricantes de cadernos e o maior produtor 

de papel reciclado para impressão e escrita do país.

A reportagem de O cícERO conversou com Beatriz 

Bignardi, diretora do Grupo Bignardi, que falou sobre a 

empresa, o mercado de papéis e os desafios enfrentados 

na era digital, época marcada pela alta competitividade.

Para Beatriz Bignardi um dos principais
desafios do setor é manter o valor do
meio da comunicação impressa
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o grupo bignardi ainda importa 

papel ou já é autossuficiente em 

termos de produção?

As empresas do Grupo Bignardi 

consomem e comercializam papel 

produzido no Brasil. Eventualmente, 

adquirem no exterior alguns papéis, 

cuja demanda a produção nacional 

não supre, ou por conta de requisitos 

especiais.

o grupo bignardi constantemen-

te investe na expansão da sua 

produção. a demanda pelo papel é 

muito grande mesmo com as difi-

culdades enfrentadas pelo setor 

gráfico, por exemplo?

O último grande investimento em 

produção de papel do Grupo Bignardi 

ocorreu em 2008, com  uma nova 

máquina para produção de papéis 

reciclados com capacidade de 48 

mil toneladas anuais. Desde então, 

os investimentos estão focados na 

conversão de papel, na melhoria e 

na otimização dos processos de 

produção, no aperfeiçoamento do 

tratamento dos efluentes líquidos e 

no seu reuso, e na geração de energia 

limpa a partir de biomassa de fontes 

renováveis. 

o papel reciclado tem recebido 

grande atenção por parte do grupo. 

a procura por esse tipo de produto 

tem crescido nos últimos anos?

O Grupo Bignardi produz papéis 

para imprimir e escrever dos tipos 

apergaminhado colorido e offset 

branco, off-white e reciclado, mas 

tem foco e objetiva o desenvolvi-

mento sustentável da produção e 

do consumo de papéis reciclados, 

seguindo com rigor a norma ABNt 

NBR 15.755:2009, atendendo às cer-

tificações FSc ou cerflor. Nossas 

vendas de papel reciclado têm cres-

cido ano a ano, embora a demanda do 

mercado tenha declinado nesses últi-

mos tempos por vários motivos, mas, 

sobretudo, pela sua substituição por 

papéis de menor custo, normalmente 

importados. 

como a bignardi lida com a ques-

tão da sustentabilidade? quais 

são as ações implementadas pelo 

grupo?

Somos protagonistas e ardorosos 

defensores da produção e do consu-

mo de produtos reciclados, entre os 

quais o papel para imprimir e escre-

ver. Nossas ações estão plenamente 

alinhadas com os três pilares da 

sustentabilidade: ambiental, social e 

econômico, sendo que, em cada um 

deles, nossa atuação como grande 

produtor e referência de mercado leva 

às seguintes ações:

• Pilar ambiental: o alongamento 

do ciclo de vida dos recursos naturais, 

minimização do lixo sem tratamento, 

reuso de aproximadamente 50% da 

água do processo e geração de ener-

gia a partir de biomassa de fontes 

renováveis, reduzindo aproximada-

mente 65% da emissão dos gases de 

efeito estufa.

• Pilar social: a principal matéria-

-prima do papel reciclado, as aparas 

pós-consumo ou papéis usados, é 

coletada por cooperativas e empre-

sas de recuperação de resíduos, 

que são responsáveis pela inserção 

social e econômica de aproximada-

mente 1 milhão de pessoas, que mui-

tas vezes não têm outra alternativa 

de renda.

• Pilar econômico: o papel reciclado 

contribui para que o cidadão comum 

tome contato direto com produtos 

reciclados, valorize seu uso e, dessa 

forma, contribua efetivamente para 

a instalação de uma cadeia de valor, 

fechando assim o ciclo da susten-

tabilidade dos meios de produção e 

consumo.

quais são hoje os principais 

desafios do setor?

Os desafios do setor produtor 

de papéis de imprimir e escrever são 

diversos. O principal, que é de curto 

e longo prazos, é manter o valor 

do meio da comunicação impressa, 

harmonizando-o com os meios digi-

tais; em seguida, o de coibir o uso  

de  papéis importados imunes de 

tributos para uso geral, o que leva 

a uma concorrência  desleal com os 

papéis nacionais ou importados que 

respeitam as leis vigentes; e, por 

último, a manutenção da competi-

tividade através da otimização da 

cadeia produtiva.

“somos 
protagonistas 
e arDorosos 
Defensores 
Da proDução 
e Do consumo 
De proDutos 
reciclaDos, 
entre os quais 
o papel para 
imprimir e 
escrever.”
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acontece

Os empresários da indústria gráfica 

mineira já podem ir separando um espa-

ço na agenda para o evento anual que 

se tornou ponto de encontro dos repre-

sentantes do setor em Minas Gerais: o 

churrasco de confraternização. A gran-

de festa, que chega à sua oitava edição, 

será no próximo dia 10 de novembro, um 

domingo, no clube do churrasqueiro, e 

terá como principal atração o cantor 

Paulinho tigre e sua banda.

Vários brindes também serão sor-

teados no evento, que, no ano passa-

do, foi marcado pelo número recorde 

de mais de 400 participantes, entre 

empresários, fornecedores e colabo-

radores do mercado gráfico mineiro e 

seus familiares.

O clube do churrasqueiro fica na 

Avenida Presidente tancredo Neves, 

1.200, no bairro Jardim Alvorada, 

em Belo Horizonte (MG). Para obter  

outras informações, assim como 

adquirir o seu ingresso para a grande 

festa, basta entrar em contato com 

a ABIGRAF-MG pelo telefone

(31) 3232-6316.

o cHurrasco De 
confraternização vem aí!

Faça parte deste ciclo.
Imprima com papel reciclado Eco Millennium.
Bom para sua empresa e bom para a natureza.

Solicite uma amostra do papel Eco Millennium
através do site www.bignardipapeis.com.br, ou
SAC 0800 109509, e faça sua escolha valer.

A reciclagem só faz sentido se o produto final voltar para as suas mãos.
É assim que o ciclo do papel continua. Faça a sua parte utilizando o papel
reciclado Eco Millennium. Além de preservar o meio ambiente, você
garante qualidade e rentabilidade na hora de imprimir.

Conheça mais sobre o papel reciclado. Acesse:
www.facebook.com/papelrecicladoecomillennium

Consulte produtos certificados

papel reciclado a
receber o selo ABNT1º
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Do próximo dia 8 a 10 de outubro, 

acontece no transamérica Expo cen-

ter, em São Paulo/SP, o maior encontro 

latino-americano do setor de celulose e 

papel. Em sua 46ª edição, o congresso 

e Exposição Internacional de celulose 

e Papel terá como tema tecnologias 

limpas e ecoeficiência. O objetivo do 

evento é estimular a criatividade e o 

desenvolvimento tecnológico e ope-

racional em ações orientadas para o 

próprio segmento.

Se você não se inscreveu para 

participar do congresso realizado pela 

Associação Brasileira técnica de celu-

lose e Papel (ABtcP), ainda dá tempo. 

Vale lembrar que, quanto antes isso 

for feito, melhor, já que a entidade 

disponibiliza opções de descontos 

para quem se antecipar. 

Para fazer a sua inscrição, acesse 

o site da entidade: www.abtcp2013.

org.br/. Outras informações podem ser 

obtidas pelo telefone (11) 3874-2700.

46º congresso e exposição 

internacional De celulose e papel

Faça parte deste ciclo.
Imprima com papel reciclado Eco Millennium.
Bom para sua empresa e bom para a natureza.

Solicite uma amostra do papel Eco Millennium
através do site www.bignardipapeis.com.br, ou
SAC 0800 109509, e faça sua escolha valer.

A reciclagem só faz sentido se o produto final voltar para as suas mãos.
É assim que o ciclo do papel continua. Faça a sua parte utilizando o papel
reciclado Eco Millennium. Além de preservar o meio ambiente, você
garante qualidade e rentabilidade na hora de imprimir.

Conheça mais sobre o papel reciclado. Acesse:
www.facebook.com/papelrecicladoecomillennium

Consulte produtos certificados

papel reciclado a
receber o selo ABNT1º
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O diretor da ABIGRAF-MG, Hélio Pereira dos Santos, foi agraciado com o troféu carlos Drummond de Andrade por suas obras literárias
 

acontece

Itabira, cidade do minério e da 

poesia, comemora em 2013 o 111º 

aniversário de seu ilustre poeta, o 

imortal carlos Drumond de Andrade. 

A histórica cidade mineira, que possui 

em suas paisagens o contraste entre 

os centenários casarões e as cons-

truções da engenharia moderna, foi o 

palco do 16º troféu carlos Drumond de 

Andrade. Entregue às pessoas que se 

destacaram no âmbito da literatura, a 

edição de 2013 aconteceu no dia 10 

de agosto e foi realizada pelo colu-

nista social do jornal Folha Popular de 

Itabira, Eustáquio Félix, que também é 

promoter de eventos.

Este ano, depois de ter recebido o 

troféus Pedro Aleixo, em abril último, 

o escritor contagense Hélio Pereira 

dos Santos, diretor da Associação 

Brasileira da Indústria Gráfica de Minas 

Gerais (ABIGRAF-MG) e membro da 

Associação Internacional dos Poetas 

Del Mundo, teve o orgulho de receber 

também este cobiçado troféu.

Ele, que descobriu aos 53 anos que 

para ser escritor bastava ser humano, 

com as necessidades e emoções que 

toda pessoa têm, viu nas palavras uma 

forma de expressar suas alegrias, tris-

tezas, decepções, sonhos e indignações.

Em três anos escreveu quatro 

livros, dois já editados e dois a editar. 

um Balaio de Gatos no Reino dos 

Ratos, de 2011, e O dia em que a terra 

chorou!..., de 2012, já foram adota-

dos em algumas escolas particulares, 

entre as quais, o IPtEc em contagem, 

o colégio Abgar Renault, e a Escola 

Infantil zip... zap..., em Belo Horizonte, 

além da Escola Infantil Martinho lute-

ro, no bairro San Genaro, em Ribeirão 

das Neves.

Portanto, estes troféus são dedi-

cados às pessoas que ajudaram a tor-

nar realidade e sonhos adormecidos a 

todos os leitores que se deliciaram com 

os contos de Hélio Pereira dos Santos.

Diretor Da abigraf-mg  
é HomenageaDo



belo Horizonte – setembro / outubro De 2013      23  

saúDe bucal

A odontologia tem evoluído muito, 

assim como o acesso facilitado ao trata-

mento odontológico e a conscientização 

da manutenção da saúde oral. tudo isso 

tem colaborado para diminuir sensivel-

mente o número de perdas de elemen-

tos dentais na população. E, mesmo 

quando se perde um dente, temos atu-

almente três formas de substituí-lo:

• Prótese removível: é ancorada aos 

dentes com o auxílio de grampos, 

que são apoiados nas gengivas. É 

possível a remoção do aparelho para 

inspeção e limpeza.

• Prótese fixa: é presa (cimentada) 

nos dentes-suporte e não pode ser 

removida. A limpeza é feita com a 

prótese fixa diretamente na boca.

• Implante: é feito um “rosqueamen-

to” de um pino no osso, espera-se a 

calcificação, e depois confecciona-se 

uma coroa que será fixada no pino. 

Não pode ser removido pelo paciente, 

sendo a limpeza feita basicamente 

como se fosse um dente natural.

Entre os motivos mais comuns que 

podem levar à perda dos dentes estão 

as cáries, doenças das gengivas, trau-

matismos etc. 

É importante lembrar que o dente 

perdido deve ser substituído imedia-

tamente para que não haja distúrbios 

na saúde bucal ao longo da vida do 

indivíduo. A não substituição provoca 

uma série de eventos que podem causar 

sérias desarmonias bucais. São elas: 

inclinação dos dentes vizinhos ao dente 

perdido de forma a invadir seu espaço; 

crescimento dos dentes antagonistas 

(dentes da arcada que ocluem com a 

arcada do dente perdido) para dentro do 

espaço deixado pelo dente perdido; sur-

gimento de espaços entre dentes não 

vizinhos dos dentes perdidos; desar-

monias neuromusculares  geradas pelas 

novas posições dos dentes, podendo 

afetar a articulação AtM, causando 

dores no rosto, perto do ouvido, estalos 

e rangidos na AtM.

A correta e imediata substituição do 

elemento dental perdido causará algum 

tipo de gasto financeiro, mas certamen-

te evitará transtornos complexos ao 

paciente no futuro.

 

Dr. Evandro Machado/cirurgião-dentista

Posto Odontológico SIGEMG/ABIGRAF-MG

Sistema Fiemg – Sesi-Odontovida

cOMO SuBStItuIR
os Dentes
perDiDos?

o Departamento 
odontológico sigemg/

abigraf-mg está à sua 
disposição, não perca a 

oportunidade de utilizá-lo 
gratuitamente. marque 

sua consulta pelo telefone 
3232-6328.

mantenha em dia 
suas contribuições 

associativas e sindicais.
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fiemg

As indústrias instaladas em Minas 

Gerais já podem ter acesso ao crédito 

junto à caixa Econômica Federal, com 

juros baixos e menos burocracia. con-

vênio nesse sentido foi assinado no 

último dia 23 de agosto, entre a Fiemg e 

a instituição, no Projeto Dirigente 2013 – 

evento da Federação, que reuniu líderes 

da indústria mineira, em Belo Horizonte. 

O financiamento é dirigido a empresas 

que procuram soluções técnicas para a 

obtenção da licença ambiental inscritas 

no Minas Sustentável. O programa, 

que vem sendo executado pela Fiemg 

desde 2010, busca alternativas que 

proporcionem economia e, ao mesmo 

tempo, receita para as indústrias.

Para ter acesso ao crédito da caixa, 

inicialmente, a indústria precisa se ins-

crever no site da Fiemg (www.fiemg.

com.br/minassustentavel) e preencher 

um questionário específico. técnicos 

da Federação irão visitar a empresa e 

indicar consultores especializados para 

a elaboração do projeto de regulariza-

ção ambiental. Para a aprovação do 

crédito, o empresário deverá apresentar 

o laudo técnico emitido pela Fiemg, 

além da documentação da empresa. O 

recurso será liberado de acordo com o 

cronograma do projeto.

O presidente da Fiemg, Olavo 

Machado Junior, ressaltou, durante a 

assinatura do convênio, que, por meio 

do programa, a indústria tem procurado 

fazer as melhores práticas e adequa-

ções para se tornar cada vez mais 

sustentável. “A indústria que se pre-

ocupa com o meio ambiente produz 

melhor, mais barato e concorre mais no 

mercado”, disse.  

A superintendente nacional da 

caixa, Eugênia Regina de Melo, disse 

que a instituição financeira não impõe 

uma limitação de crédito. “Não existe 

mínimo nem máximo. O recurso inicial 

para que a empresa faça a regulariza-

ção ambiental será definido de acordo 

com o projeto. A caixa tem prazos 

mais dilatados quando for necessá-

rio”, garantiu.

cAIxA FAcIlItA
acesso ao créDito 

para inDústrias
De minas
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Dicas

O envelhecimento ou amarelamen-

to do papel por ação da luz depende 

de sua composição química e fibrosa. 

A lignina, que representa uma parcela 

substancial da polpa mecânica, é muito 

sensível à luz e escurece rapidamente 

ou torna-se amarelada quando expos-

ta à luz solar ou outra fonte de luz 

ultravioleta.

Papéis para impressão de pôsteres, 

outdoors, calendários, capas, ou outros 

produtos que ficam expostos por um 

período prolongado sob a ação da 

luz, devem ser produzidos com fibras 

branqueadas e pigmentos ou anilinas 

resistentes à luz. Nenhum papel é per-

feitamente resistente. Suas proprieda-

des relativas de resistência podem ser 

avaliadas, sob condições simuladas, 

usando o equipamento fade-o-meter, 

conforme o método tAPPI 461.

AMARElAMENtO
Do papel

causa solução

• Aumentar a velocidade da impressora se 
   a eficiência do sistema de resfriamento 
   for suficiente.
• Reduzir a temperatura do forno.
• Usar tintas que assentam em  
   temperaturas menores (low energy
   ou low heat).

Superaquecimento do papel ao passar 
pelo forno das máquinas rotativas. Alguns 
papéis descolorem mais do que outros na 
mesma temperatura.

(Do livro Manual para a solução de problemas em impressão offset)
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reflexão

Hoje, qualquer ação de marketing 

é voltada para o cliente, e nunca se 

falou tanto dele quanto agora. Por isso, 

é necessário um profundo conhecimento 

sobre seu comportamento. As melhores 

empresas são as que conhecem a fundo 

os seus consumidores e, atualmente, esse 

aprendizado deve ser contínuo.

Entretanto, deve-se tomar cuidado 

para que ele não fique obsoleto, já que as 

informações estão sendo processadas de 

forma muito rápida. As organizações têm 

que desenvolver sua competência central 

e ser melhores em alguns aspectos.

conhecer detalhadamente o seu 

público-alvo resulta em melhores con-

dições para se executar um programa 

de marketing mais eficaz e rentável. As 

informações possibilitam a diferenciação 

de clientes reais de possíveis consumido-

res, separando-os em públicos, grupos ou 

indivíduos.

clientela satisfeita é a alma de qual-

quer negócio bem-sucedido, pois conduz à 

fidelização, essencial para a sustentação 

da liderança no mercado. A chave para 

isso, a longo prazo, é expandir valor para 

o cliente com base na definição que ele 

próprio tem de valor. Ou seja, aquilo que 

estima no relacionamento com a empresa. 

Essa definição pode variar muito de um 

consumidor para o outro.

Os princípios do marketing voltados 

para esse fim têm o foco direcionado para 

os clientes. As organizações precisam 

compreendê-los, saber o que pensam, o 

que sentem, como e quando compram e 

usam os produtos e serviços. E, a partir 

daí, oferecer um valor superior em rela-

ção às opções que a concorrência apre-

senta. Não se deve trabalhar somente 

um atributo, mas várias características 

de importância para o consumidor. Se 

o negócio apenas competir com preço, 

por exemplo, o cliente continuará fiel a 

ele somente enquanto aquele for baixo. 

todos os atributos devem ser, pois, tra-

balhados igualmente.

A satisfação do comprador dependerá 

de como suas expectativas foram aten-

didas. consumidores apenas satisfeitos 

são mais propensos a mudar de marca 

quando surge uma melhor oferta; por-

tanto, não basta apenas satisfazê-los, 

é necessário encantá-los. Se a empresa 

chama a atenção do cliente, utilizando 

atributos como excelência em atendi-

mento, acompanhamento pós-venda e 

demais cuidados no relacionamento, será 

necessário mais que uma alteração de 

preço para levá-lo a buscar soluções na 

concorrência.

Para conseguir que a fidelização vá 

além da lealdade, é preciso fazer com que 

todos, na empresa, pensem nas necessi-

dades dos clientes e sejam sensíveis a 

elas. Deve-se, também, dar aos funcio-

nários as ferramentas e incentivos de que 

necessitam para resolver os problemas 

dos consumidores.

A comunicação apoia esforços que 

criam valor para os clientes e os atende 

de forma a torná-los leais, direcionando 

para a identificação de consumidores 

potenciais. Sentir-se tratado com respeito 

é essencial para a manutenção de um 

relacionamento produtivo.

A satisfação do consumidor está 

baseada em uma estimativa de que as 

expectativas pré-compra foram atendi-

das, servindo para reforçar a sua lealdade, 

enquanto a insatisfação pode levar a 

reclamações e ao boca a boca negativo. 

Satisfazer o cliente é atender aos seus 

desejos e preencher suas condições de 

maneira que ele se sinta plenamente 

compensado.

Satisfação e lealdade: essas duas 

palavras se tornaram, nos últimos anos, 

a senha mágica que orienta os objetivos 

de todas as áreas responsáveis pelo 

relacionamento entre a empresa e os seus 

consumidores, ou seja, vale muito mais 

um único cliente fiel e satisfeito do que 

dez sem nenhum vínculo com a marca ou 

produto. A lealdade envolve o entusiasmo 

do comprador, tornando-o um poderoso 

outdoor. Na era do relacionamento, não 

adianta só ter a melhor produção e o 

melhor preço: necessita-se de percepção 

e bom senso para sair na frente e trazer 

o cliente para a empresa.

QuANDO A FIDElIzAçãO
faz sentiDo

Por Andreza capelo e luciana lessa
analistas do Sebrae-MG





  A cadeia produtiva do papel e da comunicação impressa vem realizando 
uma campanha de informação sobre o que produz para a sociedade. 
Esclarecer dúvidas e, principalmente, trazer à luz da verdade algumas 
questões ligadas à sustentabilidade.

 
A principal delas é deixar claro que, as árvores destinadas à produção de papel provêm de 
�orestas plantadas, e que essas são culturas, lavouras ou plantações como qualquer outra.
 
Somos uma indústria alinhada com a ecologia e a natureza, ou seja, as nossas 
impressões são extremamente conscientes porque utilizamos processos cada vez mais 
limpos. 
E, mesmo assim, buscamos todos os dias novas tecnologias de produção que 
respeitem ainda mais o equilíbrio do meio ambiente. 

Somos uma indústria que traz prosperidade para o País e benefícios para todos os 
brasileiros. 

Temos imenso orgulho de saber que cada vez que imprimimos um caderno, um livro, 
uma revista, um material promocional ou uma embalagem, estamos levando 
conhecimento, informação, democracia e educação a todos.

Imprimir é dar veracidade, tornar palpável. 
Imprimir é assumir compromisso. 
Imprimir é dar valor.
Principalmente à natureza.

ENTIDADES PARTICIPANTES:  ABAP, ABEMD, ABIEA, ABIGRAF, ABIMAQ, ABITIM, ABRAF, 

ABRAFORM, ABRELIVROS, ABRINQ, ABRO, ABPO, ABTCP, ABTG, AFEIGRAF, ANATEC, 

ANAVE, ANDIPA, ANER, ANL, ARTEFATOS, BRACELPA, CBL, FIESP, SBS e SNEL.

CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO PAPEL E DA COMUNICAÇÃO IMPRESSA. 

Acesse e sa iba mais: 
www. impr imiredarv ida.org.br

IMPRIMIR É  DAR V IDA.

TEM UMA INFORMAÇÃO 

MUITO IMPORTANTE 

SOBRE TODA
A INDÚSTRIA GRÁFICA 

QUE VOCÊ PRECISA SABER:
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