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mais diversão 

mais florestas plantadas

*Folha Bracelpa Nº01, Maio / Junho 2009.
**Two Sides Brasil, 2014.

Two Sides é uma iniciativa que 
promove o uso responsável da 
comunicação impressa e do papel 
como uma escolha natural e 
reciclável para comunicações 
poderosas e sustentáveis.

Você sabia que as empresas brasileiras produtoras de papel obtêm 

100% da celulose a partir de fl orestas plantadas?*           

A área de fl orestas plantadas no Brasil equivale a 2.2 milhões de campos   

de futebol.**

Leia seu jornal favorito tranquilamente, pois o papel é feito de madeira 
natural e renivável. 

Para descobrir fatos 

ambientais surpreendentes 

sobre a comunicação 

impressa e o papel, visite

www.twosides.org.br
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100 anos. Boa idade 
para pensar no futuro.

Quando assumiu o controle da indústria de papéis Gordinho Braune, 
o Grupo Bignardi incorporou uma história de pioneirismo iniciada 
em 1915. Tradição renovada pela marca Bignardi Papéis e uma visão 
estratégica adequada ao mercado brasileiro. 
Em seguida, vieram grandes investimentos em tecnologia, inovação 
e novos produtos. Agora, aos 100 anos, a tradição ganha um novo fôlego, 
alinhada com as políticas ambientais, certificada internacionalmente 
e cumprindo seu papel na educação brasileira.

www.bignardipapeis.com.br
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EDITORIAL

Normalmente, a classe empresarial do país é 

um bom termômetro quando o assunto é econo-

mia. No ano passado, ainda na Copa do Mundo, 

começamos a sentir os efeitos do que poderia ser 

o ano de 2015, mas, mesmo prevendo um cenário 

difícil, nos manifestamos esperançosos com os 

destinos do país.

Agora, não tem mais volta. As notícias todos 

os dias nos atualizam sobre a perda do grau de 

investimento, o aumento da inflação, a dança do 

câmbio, os ajustes tributários etc. E tudo isso com 

um pano de fundo crítico, marcado por um cenário 

político de incertezas.

Esse cenário nos desponta com grandes 

desafios que, por ora, precisaremos abraçar. 

Temos dito aqui neste espaço sobre aproveitar 

as oportunidades para sermos mais criativos e 

assertivos. Acreditamos, como representantes 

da Indústria Gráfica, que muitos têm conseguido 

inovar, mesmo nesse ambiente inóspito. Mas é 

preciso fazer mais.

Conhecer melhor o nosso negócio pode ser um 

importante caminho. Entendemos que o conhe-

cimento aprofundado de nossas especificidades 

nos possibilitará projetar e planejar o futuro. E, 

sabemos bem, planejar nunca foi tão importante 

quanto agora. Por isso é que algumas pequenas e 

médias empresas do nosso segmento aderiram e 

estão contando com o SEBRAE, sem custos, para 

um trabalho de consultoria. Acreditamos que o 

resultado desse trabalho ampliará os horizontes 

dessas empresas para 2016. 

Aqui nesta edição da revista O Cícero vocês 

conhecerão um pouco desse trabalho. Além disso, 

também estamos nos movimentando politica-

mente. Tanto que a ABIGRAF Nacional lançou uma 

Frente Parlamentar para discutir e defender os 

interesses e necessidades do setor. Mas essa 

defesa deve ser de cada um de nós. 

Daí a importância do associativismo, de nos 

unirmos em prol de nossa indústria gráfica. Seja 

você também um associado da ABIGRAF-MG e 

contribua para fortalecer nosso segmento. Esta-

mos certos de que, com informação e disposição, 

conseguiremos projetar um 2016 com mais opor-

tunidades.

Boa leitura!

E, ENTÃO, A CRISE

Vicente de Paula Aleixo Dias
Presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG
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O Cícero
O Cícero é um tipo de medida gráfica 
correspondente a 12 pontos Didot. Cada 
ponto tem a espessura de um quinto de 
milímetro; quatro cíceros correspondem a 
um furo, o que significa aproximadamen-
te uma polegada. Essa medida é usada 
principalmente em processos tipograficos.
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Os diretores da ABIGRAF-MG e do SIGEMG, Vicente de 
Paula, Alberto Rodrigues e David Júnior, visitaram recen-
temente o Centro de Comunicação, Design e Tecnologia 
Gráfica (SENAI/CECOTEG). Na oportunidade, a diretora da 
escola, Priscilla Cangussu, mostrou a nova estrutura orga-
nizacional e informações sobre as atividades realizadas nos 
últimos três anos. O objetivo foi apresentar a instituição 
e os serviços oferecidos e que estão à disposição dos 
empresários gráficos.

Os participantes puderam visitar as oficinas de flexografia, 
offset, serigrafia, acabamento, estúdio fotográfico e labora-
tórios de informática e de análises físicas em papel, papelão 
e cartão. Informações sobre os cursos e serviços foram 
repassadas, incluindo as atividades do Núcleo de Design, que 
desenvolve identidades visuais, marcas, aplicações, projetos 
de embalagens, materiais institucionais, web sites e outros 
serviços de consultoria para empresas. 

Priscilla Cagussu reforçou a necessidade de os empre-
sários gráficos conhecerem melhor a escola e os trabalhos 
ali realizados. “Os cursos oferecidos podem ser formatados 
para atender a necessidades específicas das empresas”, 
frisou. O presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG, Vicente 
de Paula Aleixo Dias, completou: “Temos a tecnologia a 
nosso favor e à nossa disposição. O SENAI/CECOTEG é uma 
grande oportunidade para que nós, empresários gráficos, 
possamos contar com consultorias e aperfeiçoamento dos 
nossos empregados”.

SENAI/CECOTEG
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DIRETORIA DA ABIGRAF-MG E DO 
SIGEMG VISITAM ESCOLA

CONTATO
SENAI/CECOTEG

Caso queira conhecer a escola e os serviços prestados, 
gentileza entrar em contato pelo telefone (31) 3482-
5635. O SENAI/CECOTEG fica localizado na rua Santo 
Agostinho, 1717, bairro Horto, em Belo Horizonte.
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CAPA

A ABIGRAF-MG e o SIGEMG deram início, em setembro, a um trabalho inédito: traçar um diagnóstico com base 

nas consultorias que serão realizadas nas  micro e pequenas empresas no projeto. Pela primeira vez, está sendo 

realizado um trabalho estruturado, junto a empresas inscritas, seguindo metodologia referenciada no mercado, 

com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria nas empresas. Consequentemente, as expectativas são 

de permitir a maior competitividade.

O SEBRAE Minas é a entidade parceira para desenvolver o diagnóstico já em curso. Para dar mais detalhes sobre 

a ação, a Revista O Cícero conversou com Anderson Freitas, analista do SEBRAE Minas e coordenador do trabalho.

CONHECER PARA EVOLUIR
TRABALHO IDENTIFICA FRENTES PRIORITÁRIAS PARA MELHORIA DA 

COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MICROEMPRESAS DO SETOR GRÁFICO

www.inovarambiental.com.br     |     31. 3491 3234

Gerenciamento de Resíduos
Coleta e Tratamento de Resíduos
Descontaminação de Lâmpadas
Descaracterização de Produtos

Resíduos Eletrônicos
Pilhas e Baterias Gerenciamento de Resíduos
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Conte-nos um pouco sobre a parceria do 

SEBRAE/ABIGRAF-MG: como foi iniciada, com que 

objetivos?

A ABIGRAF-MG e o SIGEMG, por intermédio de seu 

presidente e diretoria, procuraram o SEBRAE para discu-

tir a possibilidade de uma parceria entre as entidades. A 

meta era buscar melhorar a competitividade das micro 

e pequenas empresas do setor gráfico, em especial aos 

aspectos ligados à gestão.

Como será o trabalho? Qual sua aplicação e, princi-

palmente, importância?

O MPE Diagnóstico é uma ferramenta concebida pela 

Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e o Sistema Brasi-

leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) que 

permite avaliar o grau de maturidade da gestão das Micro 

e Pequenas Empresas, com base no Modelo de Excelên-

cia da Gestão® (MEG) da FNQ. São identificados pontos 

fortes e oportunidades de melhorias para o aumento da 

competitividade das organizações.

Pode compartilhar uma experiência similar e nos 

contar brevemente sobre os resultados agregados pelo 

processo?

Esta ferramenta é usada neste momento de conhe-

cermos melhor as necessidades de um determinado setor, 

com foco nas áreas de mapeamento do diagnóstico que 

são: Liderança, Estratégia e Planos, Clientes, Sociedades, 

Informação e Conhecimento, Pessoas, Processos e Resul-

tados. Entre os setores atendidos em 2014, podemos 

citar panificação e centros de formação de condutores 

(autoescolas). Em ambos, o diagnóstico proporcionou a 

identificação das frentes prioritárias a serem trabalhadas 

com as empresas.

Como será feito o trabalho?

Será agendada uma consultoria com duração de três 

horas com a empresa participante para aplicação do 

diagnóstico. Isso será feito in loco, nas dependências da 

empresa. Em seguida, será feita a devolutiva individual, 

com a entrega do relatório para cada empresa com os 

apontamentos e recomendações do consultor.

Quantas empresas do setor gráfico estão participan-

do? As atividades estão em que etapa?

Temos a participação de 21 empresas do setor gráfico 

localizadas em Belo Horizonte e região metropolitana. Elas 

preencheram um termo de adesão junto à ABIGRAF-MG. O tra-

balho está em andamento, com estabelecimento da agenda de 

entrevistas. Nossa previsão é de que a conclusão dos trabalhos, 

considerando a devolutiva individual, ocorra até o fim de outubro.

Quais as atividades serão realizadas após o diagnóstico?

Após esta etapa, iremos propor uma matriz de solu-

ções compreendendo cursos e/ou consultorias, buscando, 

assim, atender as necessidades apontadas.
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A implementação do Bloco k - Controle da Produção e do 

Estoque - foi integrada ao Sistema Público de Escrituração 

Digital SPED Fiscal (EFD - ICMS/IPI) e terá vigência a partir 

de 1º de janeiro de 2016. O setor gráfico será impactado 

e, por isso, a ABIGRAF-MG tem acompanhado o assunto. 

O Bloco K do SPED Fiscal está voltado para apuração 

de impostos sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS). Por meio dele, o empresário deve prestar informa-

ções sobre produção e estoque escriturado dos estabe-

lecimentos industriais, sob pena de multa equivalente a 5 

mil UFEMG (1 UFEMG=R$ 2,7229) por infração.

Não há indícios de que haja nova prorrogação. Dessa 

forma, aconselha-se que as empresas não optantes pelo 

Simples Nacional comecem a adequar-se para apresentar 

mensalmente as informações atualizadas sobre o estoque, 

bem como suas movimentações. 

Em novembro, será realizado curso que abordará os 

objetivos do Estado com o sistema, bem como o norma-

tivo aplicado. A divulgação será feita em breve, para que 

os empresários gráficos interessados possam programar 

sua participação. O Jurídico da ABIGRAF-MG permanece à 

disposição de todos os associados.

ATENÇÃO 
AO SPED FISCAL

JURÍDICO

BLOCO K ENTRARÁ EM VIGOR EM
 1º DE JANEIRO DE 2016FO
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Dr. Renato Turratti Miranda
Advogado especialista em Direito Tributário, consultor do departamento jurídico da ABIGRAF-MG e SIGEMG

É SEMPRE BOM LEMBRAR

Conforme determina a lei 12.741/2012, todas as notas fiscais emitidas por ocasião de venda de mercadorias 
ou serviços ao consumidor, em todo território nacional, devem incluir a informação do valor aproximado 
correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação 
dos respectivos preços de venda.
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MERCADO E GESTÃO

Em 20 de agosto, a ABIGRAF Nacional lançou a Frente 

Parlamentar do Setor Gráfico e da Mídia Impressa. O obje-

tivo é agilizar soluções em favor do fortalecimento e do 

aumento da competitividade da indústria gráfica brasileira, 

deixando-a em igualdade de condições para concorrer com 

os grandes players do mercado mundial. O lançamento 

reuniu mais de 20 parlamentares da Câmara Federal e do 

Senado, em Brasília, além de diversos presidentes das 

ABIGRAFs Regionais, entre eles o presidente da ABIGRAF-

MG e do SIGEMG, Vicente de Paula Aleixo Dias.

Para o presidente nacional da ABIGRAF, Levi Cerega-

to, “a criação da Frente era um exemplo de boa prática 

política, de respeito às instituições democraticamente 

constituídas e um sinal de esperança para as mais de 20 

mil gráficas representadas pela Associação, geradoras de 

213 mil empregos”.

CONFIRA OS PROJETOS DE LEI QUE 
ESTARÃO NO FOCO DESSA FRENTE:

 Conflito de normas tributárias (PLP 366/2013) – De 

autoria do senador Romero Jucá, já foi aprovado no Senado 

e tramita na Câmara. Tem o objetivo de corrigir a legislação 

complementarque hoje dá margem à dupla tributação de 

produtos gráficos, que acabam onerados tanto por ICMS 

quanto por ISSQN.

 Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e 

Similares (PL 7867/2014) – De autoria do deputado federal 

Vicentinho, prevê que os livros didáticos destinados ao 

PNLD, assim como aqueles beneficiados por incentivos 

fiscais, como os da Lei Rouanet, sejam necessariamente 

impressos por gráficas nacionais, fazendo com que o 

dinheiro público neles investidos permaneçam no País, 

contribuindo para gerar localmente mais empregos, tribu-

tos e riquezas.

 Alíquota Zero de PIS/Cofins para Impressão de 

Livros no Brasil (PL 2396/2015) – De autoria do deputado 

Walter Ihoshi, visa a corrigir uma distorção histórica, que 

faz com que a impressão seja a única etapa não favorecida 

pela imunidade tributária que beneficia a impressão de 

livros, revistas e periódicos. Com isso, as gráficas nacionais 

têm seus preços agravados em 9,25% de PIS/Cofins, frente 

aos concorrentes internacionais, cujos produtos chegam 

às prateleiras totalmente isentos dessas contribuições.

 Cartão Aquisição de Material Escolar (PLS 

122/2013) – De autoria da senadora Lúcia Vânia, prevê a 

transferência diretamente para as famílias beneficiadas 

dos recursos destinados à compra de material escolar 

de crianças e adolescente entre 4 e 17 anos. O objetivo é 

devolver à família seu poder de escolha, preservar as crian-

ças da discriminação por usarem materiais sabidamente 

doados nos kits e fomentar as papelarias e pequenos 

comércios regionais com a reentrada no mercado de uma 

força de calculados 40 milhões de consumidores.

 Desoneração de Material Escolar: Isenção de IPI e 

Alíquota Zero de PIS/Cofins (PL 6705/2009) – De autoria do 

senador Agripino Maia, beneficia diretamente o consumidor 

final e também diferentes segmentos da indústria. No setor 

gráfico, os produtos beneficiados são caderno, agenda e 

classificadores.

ABIGRAF NACIONAL LANÇA FRENTE 
PARLAMENTAR DO SETOR GRÁFICO E 

DA MÍDIA IMPRESSA

Enéas Ribeiro (Presidente SINDIGRAF Criciúma), Cidnei Luiz Baro-
zzi (Presidente ABIGRAF-SC), Edson da Silva (Presidente STIG Itajaí), 
Evandro Volpato (Presidente ACIJ), Julião Flaves Gaúna (Presidente 
ABIGRAF-MS/ ABIGRAF Nacional), João Baptista Cardoso (Presi-
dente ABIGRAF-SC), José Fernando da Silva Rocha (Vice Presidente 
ABIGRAF Nacional / ABIGRAF-SC) e Vicente de Paula Aleixo Dias 
(Presidente ABIGRAF-MG)
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Pela primeira vez este ano, as vendas de livros no 

varejo em todo o país apresentou resultado negativo, 

contrariando a tendência que vinha sendo observada 

desde janeiro. 

Entre os dias 13 de julho e 9 de agosto, o setor 

livreiro registrou variação negativa tanto em volume 

(-5,5%) quanto em faturamento (-3,1%), em comparação 

com o mesmo período do ano passado. As vendas no 

período atingiram um montante de R$ 100,4 milhões.

Os dados constam do 6º Painel das Vendas de 

Livros do Brasil, divulgado nesta quinta-feira (27) pelo 

Sindicato Nacional dos Editores de Livros e pelo Insti-

tuto de Pesquisas Nielsen.

Fonte: Exame, 27 de agosto de 2015

Pesquisa da Associação Brasileira da Indústria 

Gráfica (ABIGRAF) revelou que 77% dos estabeleci-

mentos gráficos terceirizam algum tipo de serviço. As 

terceirizações tanto abarcam atividades-meio quanto 

atividades-fim e abrangem etapas da cadeia de pro-

dução, de logística/transporte e de montagem e/ou 

manutenção de equipamentos.

Segundo a pesquisa, as principais razões para a 

terceirização incluem redução de custos (18%), ganho 

de agilidade (18%) e aprimoramento da qualidade do 

serviço (16%). Dentre as que não terceirizam, há receios 

de queda de qualidade (18%), insegurança jurídica (17%) 

e aumento de risco no processo produtivo (15%).

Fonte: Monitor Mercantil, 8 de setembro de 2015

PELA 1ª VEZ NO ANO, 
VENDA DE LIVROS TEM 
RESULTADO NEGATIVO

MAIS DE 75% DO SETOR 
GRÁFICO TERCEIRIZA 
ALGUM TIPO DE SERVIÇO

NOTÍCIAS DO SETOR

Anuncie no informativo 

2.��� exemplares distribu�dos para as empresas gr��cas de �inas �erais

Saiba mais:
(31) 3232-6316 ou

comunicacao@abigrafmg.com.br

Uma excelente oportunidade 
para a divulgação de sua empresa. 
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Nas relações comerciais, saber quem tem razão 

ou culpa pode ser indiferente diante dos impactos de 

disputas, que tendem a ser muito mais acirradas em 

tempos de retração, com mercado e preços pressio-

nados e demanda em baixa.

Certamente temos um consenso, o momento eco-

nômico é difícil e o é para todos. Também devemos 

concordar que não conseguiremos superá-lo, individual 

ou coletivamente, nomeando algozes e declarando 

guerra, mas sim unindo nossas forças no que temos 

em comum, com trabalho duro, sério e dentro da 

legalidade.

No livre mercado, sempre haverá divergência 

comercial em maior ou menor grau, com impactos 

potencializados em momentos de instabilidade econô-

mica e consumo retraído, como agora. Há mecanismos 

legais para prevenir e punir práticas anticoncorrenciais 

entre empresas e países. Sem dúvida, poder contar 

com aparato legal, transmite segurança ao ambiente 

de negócios. Mas, também é certo que a demanda 

judicial, além de demorada, traz custos altíssimos e 

resultados imprevisíveis. Portanto, conversa franca e 

bom senso ajudam a encontrar o ponto de equilíbrio.

Além da superação dos atletas paralímpicos, o 

esporte pode nos dar o exemplo do respeito aos 

adversários e fair play. Afinal, independente da moda-

lidade, a vitória só vem com disputa leal entre vários 

competidores. Se não for assim, não tem jogo.

CONCILIAÇÃO E BOM SENSO, A 
MELHOR ESTRATÉGIA*

REFLEXÃO

Anuncie no informativo 

2.��� exemplares distribu�dos para as empresas gr��cas de �inas �erais

Saiba mais:
(31) 3232-6316 ou

comunicacao@abigrafmg.com.br

Uma excelente oportunidade 
para a divulgação de sua empresa. 

Ainda não possui o convênio SESI-Odontovida?

Informações e reservas: (31)3263-6808

� Plano �dontol��ico para o tra�al�ador da Ind�stria �r��ca e toda a s�a fam�lia�

De
por

(para sindicalizados adimplentes)  

Planos Mensais:  

R$ 16,30
R$ 14,90

Vitor Paulo de Andrade
Presidente do Conselho Diretor da Associação Nacional dos Distribuidores de Papel (Andipa)

*Adaptado do editoral veiculado na edição de setembro de 2015 do informativo NewsPaper, veículo de comu-

nicação da Andipa.
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Anuncio Patrocinador

Especialista em papel
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