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EDITORIAL
O futuro
é digital
Quando o Brasil mergulhou no caos da pandemia,
as dificuldades vieram à tona e todos experimentaram
dias de espanto. Diante da emergência a adaptação
se fez através de telas, mouses e teclados. Modens,
roteadores, lives e zooms passaram a ser palavras
corriqueiras do dia a dia, como se fossem gêneros de
primeira necessidade – ao lado de máscaras, álcool e
sabão.
A fase seguinte tem sido de incertezas, com reinício
de atividades nas gráficas deste País, muitas ainda
de “meia porta” e com várias incógnitas e dificuldades
a enfrentar, como as empresas que dependem do
sempre difícil e quase inacessível crédito.
Hoje, se alguns dos limites impostos pela Covid-19
desapareceram, outras restrições e mudanças de
hábitos permanecerão por muito tempo, como é o
caso do distanciamento social.
Da mesma forma, é indispensável que gestores
de gráficas de pequeno porte não desprezem o que
aprendemos neste difícil começo de ano, de modo
especial, no que se refere às novas tecnologias
como ferramentas de negócios. É inescapável. Cada
vez mais será preciso usar as plataformas digitais
em todas as etapas, desde a captação de clientes,
gestão, produção, venda, até o pós-venda.
Esta foi uma das lições que aprendemos nesses
seis meses de bloqueio: sem utilizar as redes digitais,
nenhuma empresa sobreviverá. Sabemos, contudo,
que ainda há gráficas nestas condições. Muitas
sequer tentaram vender pela internet. O que significa
queda na competitividade.
Foi especialmente para estas empresas das cinco
regiões do País, que a ANDIGRAF passou a oferecer,
ainda no ano passado, plataformas digitais onde
todas podem oferecer os seus produtos e serviços:
pelo site andigraf.com.br
É só clicar, navegar e vender.
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Reform tributária
e taxação do livro
Em setembro do ano passado, o presidente da Comissão
Mista da Reforma Tributária, senador Roberto Rocha (PSDB-MA)
apresentou o seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), que ele então presidia. Na
ocasião, constava do relatório a
proposta do fim da imunidade tributária concedida ao papel destinado à impressão de livros, jornais
e periódicos, proposta apresentada pela direção da ANDIGRAF
objetivando o fim da concorrência desleal, que ocorre há muitos
anos, através do uso indevido do
papel imune.
O presidente da ANDIGRAF,
Roberto Moreira disse que “a proposta do senador Roberto Rocha
contempla um importante pleito
da indústria gráfica, vítima do uso
indiscriminado do papel imune.
Ele compreendeu, como poucos, a
importância da nossa proposição
e o quanto a imunidade tributária
tem sido usada de modo a prejudicar as indústrias gráficas, principalmente àquelas de menores
portes”. Segundo Roberto, “a desoneração de impostos no papel
destinado à impressão de livros,
jornais e periódicos foi implantada
para facilitar e tornar mais barato a impressão e a propagação
da cultura. Mas, na prática, o que
6 I ANDIGRAF 2020

ocorre é a utilização disseminada
de inúmeras fraudes, com forte
impacto na concorrência para as
gráficas de todo o País”.

Taxação do livro
Por outro lado, a ANDIGRAF
tem manifestado ser contra a inclusão dos livros na proposta da
nova Contribuição Social sobre
Operações de Bens e Serviços
(CBS), que substituiria o PIS e o
Cofins. Na proposta do Governo
Federal, o livro passaria a ser incluído na tributação de 12% através de um imposto sobre valor
agregado - IVA. Com o fim da isenção, o valor do tributo cobrado
desde o fabricante de papel até
o varejista deverá ser repassado
ao consumidor final. A ANDIGRAF
é contra esta proposta, por considerar prejudicial não apenas à
cadeia do livro, do escritor às livrarias, assim como ao consumidor
final, sobre quem recairia o custo
da taxação, reduzindo as tiragens
e o acesso da população à leitura.
Em 2019, 395 milhões de livros físicos foram produzidos no
Brasil, segundo levantamento da
consultoria Nielsen Book, coordenada pela CBL (Câmara Brasileira
do Livro) e pelo Snel (Sindicato
Nacional dos Editores de Livro).
Desses, 47,5% são livros didáticos
e 18,8% são religiosos.

OPINIÃO

Mercado gráfico
e a pandemia

Segundo o presidente da
CBL, Vitor Tavares, essa cobrança
encareceria os livros inclusive para
o próprio governo, que é o principal comprador de material didático. "O governo terá que aumentar
o orçamento para comprar livros
ou comprar menos exemplares",
disse. Em 2019, o governo federal
gastou R$ 1,1 bilhão para adquirir
126 milhões exemplares no PNDL
(Plano Nacional do Livro Didático

No mundo
De acordo com levantamentos da International Publishers Association comparando
a cobrança do IVA em diversos
países, a maior parte leva em consideração a importância social da
literatura e aplica taxas reduzidas
ou garante isenção principalmente para livros impressos.
Em 53 nações, ou 39,5%, os
consumidores não pagam nenhum
valor de IVA no preço final dos livros,
enquanto em 49 países (36,5%),
são aplicadas alíquotas reduzidas
e em 32 países (24%), o imposto é
aplicado normalmente. A América
Latina é a única região do mundo
em que a maioria dos países isentam os livros de qualquer imposto
sobre bens e serviços. A única exceção é o Chile, que cobra a alíquota
padrão e serviu de inspiração para
o ministro da Economia.

A pandemia mudou significativamente o setor econômico em
todo o Brasil e no mundo. Com o Rio
Grande do Norte, lógico, não poderia ser diferente. Com o avanço da
pandemia em nosso Estado, nos
deparamos com decretos vetando
o nosso funcionamento, alegando
que o nosso setor não era considerado essencial, mas como não?
Se somos nós os responsáveis por
atender às empresas que fabricam
produtos considerados essenciais,
tais como: embalagens de alimentos, panfletos informativos, jornais,
adesivos, rótulos para produtos
alimentícios, higiênicos e tantos
outros. Diante disso, não poderíamos ficar quietos, enviamos uma
carta à Governadoria solicitando
o reconhecimento do trabalho
essencial que a indústria gráfica
realiza. Aos poucos e com a curva
decrescendo aqui no Rio Grande

do Norte, estamos retomando
com ainda mais força as nossas
atividades e seguindo rigorosamente todas as recomendações
dos Órgãos da Saúde desde a
esfera Mundial à esfera Estadual
e Municipal.
Mas vocês poderiam me
perguntar, o que a indústria gráfica ou qualquer outro setor aprenderá com a pandemia da covid-19,
Pedro? Costumo dizer que ela
agilizou um processo de transição
para o meio virtual, principalmente,
dos prestadores de serviços que
já era previsto, mas que por muito
tempo foi adiado. E vendo toda
essa mudança, sempre opto por
olhar esse novo horizonte com
olhar de otimismo, pois descobrimos novos negócios, estreitamos
o nosso relacionamento com os
nossos clientes, trabalhando de
maneira personalizada e praticando o uso de canais digitais nas
vendas e pós-vendas. Nos vendemos enquanto marca, enquanto
sustentáveis, enquanto humanos,
que visavam a importância da economia e que para ela continuar
girando precisávamos priorizar a
vida e as relações.
Infelizmente, para todos não

foi assim, muitas indústrias gráficas precisaram fechar as portas,
outras praticamente reduziram
drasticamente o seu funcionamento. No entanto, com novos
momentos, sempre surgem novos
aprendizados, ideias e criam-se novas oportunidades. Podemos constar isso quando vemos
empresas gráficas aderindo ao seu
portfólio a criação de revistas educativas falando sobre o combate
ao novo coronavírus de maneira
didática e interativa para crianças,
além da venda de máscaras, dispenses de álcool em gel, tapetes
higienizadores e muita comunicação visual alertando e conscientizando sobre a pandemia e os
novos cuidados.
Sem contar que com a questão virtual, ou melhor dizendo, as
gráficas aderindo ao e-commerce,
temos um novo canal de venda que
vai além da nossa loja física, cidade
e Estado, assim, ganhamos ainda
mais clientes, inovamos e aumentamos o nosso leque de produtos
e serviços. Essa é a lição que ficará,
em tempos difíceis, cria-se oportunidades, adere-se novas habilidades, a sabedoria e as novas boas
ideias nos faram sair dessa crise.
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Fernando Hélio:
novo presidente
do Sindgrafica
Desde julho, o Sindicato da
Indústria Gráfica do Estado do
Ceará - Sindgrafica-CE tem como
presidente Fernando Hélio Martins
Brito, conhecido por decisões visionárias e projetos arrojados no setor. Atualmente, é diretor comercial
e de marketing da Sobral Gráfica e
Editora, fundada por Hélio Brito de
Sousa e Norma Silvia Linhares Martins Brito, seus pais, na cidade de
Sobral, Região Norte do Ceará.
Ao lado dos irmãos, Antunes
e Geisa, o empresário comandou a

expansão da empresa, com a abertura das unidades de Fortaleza, em
2010, e Teresina, em 2013. Também
criou o Imprimindo Ideias, evento
já em sua 6ª edição e reconhecido
por promover insights, negócios e
networking. Em sociedade com a
esposa, Tamires Soares, acaba de
lançar, em plena pandemia, o "Nosso Meio", canal de informação multiplataforma, que aborda assuntos
relacionados ao mercado, à comunicação e à gestão.
No Sindgrafica-CE não tem

CEARÁ

Cilda Santos recebe
homenagem póstuma
A primeira reunião dos associados do Sindgrafica-CE, em setembro, foi marcada por muita emoção.
A diretoria convidou a família da ex-secretária executiva Cilda Santos
para uma homenagem póstuma.
Após 13 anos dedicados ao
Sindicato, Cilda Santos foi vítima da
Covid-19, em 22 de maio. Para receberem uma placa de agradecimento e ouvirem os depoimentos dos
diretores, estiveram no almoço do
Ideal Clube as filhas Lyssa e Laiana, acompanhadas da irmã de Cilda,
Iara. O momento contou ainda com
a participação de amigas de Cilda
Santos.

nFernando Hélio

sido diferente. Nos dois primeiros
meses de gestão, realizou o Planejamento Estratégico 2020-2022,
conquistou novas empresas associadas e tem buscado aproximar
o Sindicato do mercado. “O meu
desafio é continuar estimulando o
crescimento dos associados, mas
também promover a integração da
indústria gráfica de outros setores
complementares à nossa atividade.
Com o apoio da diretoria, que me
recebeu de braços abertos, acredito que teremos sucesso”, afirma.
nFernando Hélio ao lado das filhas e da irmã de Cilda Santos

Regras da propaganda eleitoral
Planejamento
Estratégico
2020-2022
Para orientar os associados
sobre as regras da propaganda
eleitoral, o Sindicato da Indústria
Gráfica do Estado do Ceará - Sindgrafica-CE convidou o assessor-chefe da presidência do Tribunal
8 I ANDIGRAF 2020

Regional Eleitoral do Ceará – TRE-CE, Caio Guimarães, para a reunião
do dia 26 de agosto.
Na ocasião, o assessor apresentou o que é permitido e proibido nas peças gráficas, bem como

a responsabilidade do associado,
caso haja alguma irregularidade
no processo. Como resultado da
parceria, será enviada uma cartilha
com todas as regras para as empresas afiliadas ao Sindgrafica-CE.

Depois de algumas reuniões para análise de cenários e
objetivos do Sindgrafica-CE para
os próximos dois anos, a diretoria
apresentou, dia 2 de setembro, o
Planejamento Estratégico 20202022 aos associados. Na ocasião,
a consultora Roseanne Pimentel
apresenta prioridades e metas do

Sindicato para o período. A próxima etapa será destinada à estruturação das ações e definição de
responsabilidades.
De acordo com o presidente Fernando Hélio Martins
Brito, o planejamento estratégico
foi fundamental para alinhar os
objetivos do Sindgrafica-CE e

nPlanejamento estratégico

definir seu papel no mercado.
"Atravessamos um momento
difícil e cabe ao Sindicato oferecer suporte às empresas associadas. O nosso objetivo é estarmos preparados para prestar o
melhor atendimento e diminuir,
na medida do possível, suas
incertezas e angústias”, afirma.
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O show online da drupa

Para quem não viajar para Dusseldorf no próximo ano, a
drupa online significará oportunidade de se manter atualizado
com a tecnologia que está sendo lançada
A paralisação das atividades
provocou o adiamento dos principais eventos da indústria gráfica e
da comunicação, inclusive da drupa,
a mais importante feira do mundo,
adiada para abril de 2021. Isso deixou os impressores gráficos sem
a oportunidade de ver as novas
impressoras em ação e fechou o
principal palco onde os fornecedores demonstram as tecnologias nas
quais têm trabalhado nos últimos
quatro anos.
Mas o setor não pode parar.
Neste período de isolamento e
home office houve uma explosão de
atividades online, culminando com
exposições virtuais. Agora, a própria drupa anuncia que em outubro
apresentará uma plataforma digital
com uma prévia da feira agendada
para abril de 2021, incluindo uma
praça de networking, área de conferências e espaço para exposições.
Na “área de conferências”,
os usuários encontrarão palestras,
vídeos e entrevistas, replicando
as sessões que teriam ocorrido
no espeço “drupa Cube”, onde são
apresentadas as principais tendências e futuros nas técnicas de gestão, transformação digital e, claro,
tecnologias de impressão. Em dias
e horários fixos, os interessados
podem participar das sessões web
gratuitamente e conversar com os
palestrantes.
A área de conferências
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Com a drupa híbrida,
também damos aos
visitantes que não
podem viajar a
chance de participar
do evento. Ao mesmo
tempo, estamos
atendendo às
necessidades dos
expositores de
chegar pessoalmente
à comunidade
internacional

permitirá aos expositores da Drupa
hospedar vídeos, Einars e mostrar
produtos com imagens, brochuras
e apresentações.
A rede de trabalho (networking) visa colocar impressores ou
revendedores interessados em
contato com os fornecedores, estabelecendo previamente o contato
online ao vivo, visando intensificar
esse contato no evento de abril de
2021. “Com a drupa híbrida, também damos aos visitantes que não
podem viajar a chance de participar
do evento. Ao mesmo tempo, estamos atendendo às necessidades
dos expositores de chegar pessoalmente à comunidade internacional ”,
afirma Sabine Geldermann, diretora
da feira. A Messe Dusseldorf anunciou os planos para uma drupa digital em junho. Na época, isso foi anunciado como uma prévia do show que
aconteceria seis meses depois. No
entanto, a falta de uma vacina e as
ações dos governos para conter a
disseminação da infecção continuam
a lançar uma sombra sobre o próprio evento.
A mudança para chamar isso
de evento híbrido marca uma tentativa de agregar valor ao evento físico
e entregá-lo no mundo virtual. O conteúdo é gratuito para os visitantes
que se cadastrarem e podem ser
acessados a qualquer momento. Um
registro separado será necessário
para participar de eventos ao vivo.

SERGIPE

Faltam alternativas
para superar a crise

nWalter Castro, presidente do SIGES

O segmento gráfico sente
de forma intensa o impacto da
pandemia, principalmente porque
já travava suas próprias batalhas.
A atual crise, que culminou em
milhares de mortes, fechamento
de empresas, dificuldades das
mais diversas enfrentadas diariamente, indicam que os resquícios
dos acontecimentos de 2020 serão
sentidos por muito tempo, e que
no mundo pós-pandemia a necessidade de mudar, de se reinventar,
será quase uma ordem para continuar atuando no mercado.
Matéria do site da A ANDIGRAF destaca que “a indústria de

papelão e embalagem foi um dos
poucos setores da economia que
não sofreram impactos negativos
em decorrência da pandemia do
coronavírus. O segmento conseguiu se proteger da crise e está
em franca extensão das atividades. A demanda por embalagens
de papel foi impulsionada, principalmente, pelo avanço das compras no comércio eletrônico e dos
pedidos de alimentos via delivery
devido à quarentena. Nos seis
primeiros meses do ano, o Brasil
fabricou 357 mil toneladas de papel
cartão – material mais fino, usado
em embalagens de refeições ou

caixas de chocolate –, o que significa uma alta de 1,4%, em relação
ao mesmo período em 2019”.
Há pesquisa revelando que
92,1% das empresas gráficas tiveram queda de demanda a partir
de março de 2020, 64,2% operam
parcialmente, e apenas 12,1% continuam com as atividades normais.
Além disso, 35,3% das empresas
precisaram demitir funcionários.
Esses dados indicam um cenário que não se ajustará de forma
rápida e será desafiador.
Em Sergipe, a situação
não é diferente, acompanha o
contexto nacional. O empresário e presidente do Sindicato das Indústrias Gráf icas
do Estado de Sergipe (SIGES),
Walter Castro, lamenta ter precisado realizar algumas demissões.
“Segurei a situação até onde pude,
não queria ter que desligar funcionários da minha gráfica, mas
a situação ficou insustentável e o
panorama atual não nos traz esperanças de dias melhores. Faltam
investimentos direcionados para
o nosso segmento e não temos
incentivos vindos do poder público.
Meses com a empresa fechada
sem expectativas de quando
poderemos ver o nosso mercado
desenvolver”, disse Castro.
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MARANHÃO
FIEMA
garante
recursos
para micro
e pequenas
indústrias
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Desde o início da pandemia,
o Sistema FIEMA tem empreendido
esforços em ações de combate ao
novo coronavírus, reforçadas com
o lançamento do programa Avança
Maranhão, no dia 13 de agosto,
realizado em conjunto com as
principais entidades empresariais
maranhenses (ACM, Faema/Senar,
Sistema Fecomércio e Sebrae).
São iniciativas de apoio às
indústrias maranhenses, que tiveram suas atividades afetadas pela
pandemia, algumas delas, sem
condições de se adaptar à retomada da economia, o que requer
uma série de investimentos para
garantir a segurança sanitária dos
estabelecimentos.
Para isso, o Sistema FIEMA
está investindo R$ 10,7 milhões em
um total de 30 ações, na capital

nEdilson Baldez, presidente da FIEMA

e interior do estado, que incluem
a restauração de respiradores
mecânicos, a produção e doação
de máscaras face shields (escudos faciais), doação de máscaras
de uso comum para trabalhadores
de empresas, doação de kits de
higiene (álcool gel, sabão líquido e
sabão em barra), aplicação de vacinas contra a H1N1 e de testes para
a COVID-19, assim como, doações
de cestas básicas e máscaras de
tecido, entre outras.
“O Sistema FIEMA colabora
com a sua expertise nas áreas de
educação profissional, tecnologia
e medicina ocupacional para as
empresas e seus trabalhadores,
com iniciativas do SESI, SENAI e
IEL. O Avança Maranhão é uma
proposta inovadora, pioneira e
que atenderá em torno de 4.800

empresas e mais de 150 mil trabalhadores maranhenses, com ações
necessárias para colocar a nossa
economia novamente no trilho do
desenvolvimento”, afirma Edilson
Baldez, presidente da Federação
das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA).
No mesmo dia em que lançou o programa Avança Maranhão,
junto com as demais entidades
empresariais, o Sistema FIEMA já
iniciou os atendimentos às micro
e pequenas empresas contempladas pela iniciativa. Empresas
industriais de diversos segmentos receberam a visita da equipe
do SESI, que desenvolveu ações
do programa, em parceria com os
sindicatos industriais (Sindgraf,
Sinduscon-MA, Sindipan, Sindvest
e Sindirepa).
Uma delas foi a pequena

empresa do ramo das indústrias
gráficas, Technocopy, que recebeu um pacote de ações abrangendo a aplicação de testes para a
COVID-19, vacinação contra a gripe
H1N1, distribuição de máscaras de
tecido e kits de higiene, prática
de atividades físicas, serviço de
acolhimento psicológico gratuito,
além da divulgação do Guia SESI
de Prevenção da COVID-19. A
empresa também recebeu cestas básicas e kits alimentação,
contendo lanches saudáveis,
devidamente embalados com
preparações exclusivas do SESI.
“Estamos imensamente
agradecidos pelo apoio recebido da FIEMA, SESI e Sindigraf
nesta belíssima ação social, que
trouxe aos nossos colaboradores orientação e conhecimento,
neste momento tão sensível. Um

importante evento, que contribui
para o avanço da nossa empresa
no mercado, para um retorno com
segurança, qualidade de vida,
confiabilidade e sensibilidade aos
nossos colaboradores, familiares,
clientes e fornecedores”, ressaltou Priscila Araújo, que coordena
o setor administrativo da empresa.
CRÉDITO - Além da crise
sanitária, há ainda uma grande
preocupação com o que ocorrerá
com a economia do estado no
pós-pandemia. Em função disso,
a FIEMA também não tem medido
esforços para assegurar a sobrevivência das empresas e, consequentemente, a manutenção de
empregos. Entre as ações, está a
atuação junto aos bancos públicos e privados, para facilitação de
acesso das empresas ao crédito,
bem como a redução de custos
dos financiamentos.
No período de junho até
agosto, por exemplo, foram realizados 311 contatos com micro e
pequenas empresas maranhenses
e R$ 13.895.000,00 em crédito solicitado via NAC – Núcleo de Acesso
ao Crédito, coordenado pela Federação. São empresas em busca de
capital de giro, de recursos para
aumentar sua capacidade produtiva, adquirir maquinário, novos
equipamentos, veículos, entre
outros. As empresas interessadas em receber as ações do Sistema FIEMA no Avança Maranhão
deverão procurar a entidade ou
sindicato ao qual a sua empresa
está associada para conhecer a
iniciativa e participar.
Fonte: Coordenadoria de
Comunicação e Eventos do
Sistema FIEMA
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PERNAMBUCO

Debates virtuais

Nos meses de julho e agosto, o SINDUSGRAF-PE
realizou, em parceria com a FIEPE e o SEBRAE-PE,
as seguintes palestras e bate-papos à distância.

JULHO
Dia 8 - Saídas
financeiras durante
a conjuntura atual
O presidente da ANDIGRAF,
Roberto Moreira e o professor
José Pires José Pires fizeram uma
análise da atual conjuntura econômica, as dificuldades do mercado gráfico na obtenção de crédito e as perspectivas e saídas no
pós-pandemia. É necessário rever
os custos, procurar não investir,
priorizar o controle interno, intensificar o relacionamento com os
clientes, capacitar a equipe na utilização das ferramentas digitais e
estabelecer parcerias com outras
empresas e entidades.

cenário de acelerada transformação digital, com distanciamento
pessoal e trabalho home office.
Além de antecipar lançamentos, a
empresa anunciou linhas de crédito e muitas novidades, com destaque para a XMPie, ferramenta
da Xerox habilitada em nuvem
que automatiza o fluxo de trabalho, gerencia cores e cria publicações eletrônicas.

Dia 22 – Serviços
do SESI diante
do Covid-19
A Superintendente do SESI-PE, Claudia Cartaxo e a Diretora
de Segurança e Saúde, Fernanda

Guerra, apresentaram os numerosos serviços prestados pelo SESI-PE às indústrias e à população
do Estado, durante este período
de pandemia. Foi enfatizada a
parceria com o SEBRAE-PE, que
oferece ajuda às indústrias na
elaboração e na operacionalização de Planos de Enfrentamento
à Covid-19, priorizando a retomada e manutenção das operações
das micro e pequenas empresas.

AGOSTO
Dia 5 – Liderança
empreendedora:
a importância
das pessoas para
os resultados
A especialista em gestão
de pessoas, Cistina Simões mostrou que os resultados de uma
empresa são consequências das
decisões e das ações do líder no
gerenciamento de rotina. Ela enfatizou que é fundamental saber

lidar com as diferenças e melhorar a comunicação. Nos momentos difíceis, a resiliência do líder é
fundamental para obter a sinergia
organizacional necessária para
inspirar a equipe para superar as
dificuldades, com responsabilidade e controle da “sinistrose”.

Dia 12 – Gestão
omercial e Negócios
no pós-Covid-19
Eduardo Azevedo abordou
as mudanças que o mercado enfrenta e que foram acelerados
nestes últimos meses. Destacou
a importância da informação e
do conhecimento na gestão comercial, o que exige uma dose
alta de controle, treinamento e
clareza nas metas e nos resultados a serem alcançados. O palestrante mostrou os caminhos e as
ferramentas possíveis de serem
utilizadas pelos empresários dos
vários segmentos gráficos e da
comunicação.

Dia 26
Oportunidades
para o Mercado
Gráfico e da
Comunicação
Visual
A palestrante Ana Paula
Paschoalino conduziu, de modo
brilhante e muito agradável, o
bate-papo sobre os desafios e as
saídas do setor na relação com a

transformação digital. Abordou
diversos aspectos desse novo
cenário, ilustrando com cases da
sua própria experiência profissional à frente da VP Máquinas
Dobradeiras Termoplásticas. Ela
lembrou que é tempo de planejar,
estudar, buscar novos mercados
e utilizar as redes sociais. “Quem
não se modificar vai fenecer”,
concluiu.

Nos momentos difíceis, a
resiliência do líder é fundamental para obter a sinergia
organizacional necessária
para inspirar a equipe para
superar as dificuldades, com
responsabilidade e controle
da “sinistrose”

Dia 15 - Inovações d
diante do novo normal
Os palestrantes Maria Duarte e Orlando Carvalho apresentaram uma recente pesquisa e as
soluções da Xerox para este novo
14 I ANDIGRAF 2020
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AMAZONAS

Expectativa
para o período
eleitoral
ESPÍRITO SANTO

Cristhine Samorini assume
a presidência da Findes
A
empresária
gráfica
Cristhine Samorini tomou posse
na presidência da Federação
das Indústrias do Estado do
Espírito Santo (Findes) para a
gestão 2020-2023, em solenidade
realizada no dia 29 de julho.
Primeira mulher a presidir
a Federação, em seu discurso de
posse, Cristhine enfatizou a solidez da economia capixaba. “Tenho
plena convicção de que o Espírito
Santo estará, muito em breve, entre os estados de referência do
País. Temos equilíbrio fiscal, capital humano, ótimas universidades
e indústrias conscientes de seu
papel na sociedade. São insumos
que nos ajudarão a construir uma
economia cada vez mais sólida e
uma indústria mais produtiva, inovadora e competitiva”.
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O governador Renato Casagrande citou a parceria do Governo do Estado com a Findes, ressaltando “o compromisso da Cris
e ser a primeira mulher a presidir
a Findes quebra paradigmas e
mostra que as mulheres são capazes de assumir qualquer papel.
O Governo do Estado trabalhará
100% ao lado da Findes”, afirmou.
No seu discurso, a nova
presidente enfatizou que “temos hoje um plano detalhado
de como aperfeiçoar os acertos
da gestão anterior e pontos críticos que identificamos, porque
estamos diante de um momento completamente diferente do
previsto há um ano nos nossos
planos de trabalho. Estamos traçando novas ações prioritárias
para que nos primeiros 100 dias

de gestão a gente de respostas
rápidas à indústria que sofre neste momento”.
Além de presidir a Findes/
Cindes, Cristhine Samorini é presidente do Sindicato da Indústria
Gráfica do Espirito Santo e diretora comercial da Grafitusa S/A. Na
Federação, ela promete inovação
e transformação digital durante
sua gestão. Outro ponto defendido pela presidente é a interiorização. Cristhine acredita que, como
a Findes está presente em todos
os municípios, agora é o momento
de dar mais acesso e velocidade a
todo o sistema indústria. "O que
vamos conseguir com a proposta
de transformação digital. O que,
além de tudo, ainda vai baratear
custos e deixar as empresas mais
competitivas".

O setor gráfico amazonense trabalha para que o período
de campanha eleitoral traga mais
otimismo e serviços para as empresas. Malgrado as incertezas
decorrentes da inesperada crise,
cogita-se até 30% de aumento na
procura pelos serviços de impressão dos santinhos, bandeiras, cavaletes, entre outros.
Contudo, o presidente do
Sindicato das Indústria Gráficas do
Estado do Amazonas (Sindgraf-AM) e dirigente da ANDIGRAF, Roberto Caminha, não aguarda um
crescimento expressivo. “Apesar
de ter reduzido o volume de casos
de contaminação e óbitos causados pela Covid-19 na capital, o problema continua com intensidade
nos municípios do interior do Estados, o que dificulta a possibilidade
de um processo eleitoral à altura
de nossas expectativas”.
Caminha acrescenta que
“não houve uma preparação adequada para as eleições municipais,
tão importante para a nossa indústria. As revendedoras de papel continuam com seus estoques
pré-crise, as gráficas e os candida-

tos, só no mês de julho receberam
o calendário eleitoral. Estamos todos trabalhando num cenário de
incertezas e indefinições”, alertou
o dirigente.

Legislação
É importante lembrar que,
neste ano, não é permitido propaganda eleitoral por meio de outdoors (mesmo que eletrônicos), nem
de qualquer outro tipo de equipamento publicitário que cause efeito parecido com o de outdoor.
Pode-se distribuir materiais
impressos com propaganda política até as 22h00 do dia anterior à
votação, como jornais, panfletos,
santinhos, cartazes, praguinhas,
adesivos, colinhas etc.
É preciso atentar para mencionar a legenda partidária em
todos os materiais gráficos de
propaganda política. É obrigatório,
também, que todo material impresso de campanha política apresente o CNPJ do responsável pela
produção do material e o CNPJ/
CPF do contratante, devendo ser
informada também a respectiva
tiragem.

nRoberto Caminha,
presidente do Sindgraf-AM

É importante
lembrar que, neste
ano, não é permitido
propaganda
eleitoral por meio de
outdoors (mesmo
que eletrônicos),
nem de qualquer
outro tipo de
equipamento
publicitário que
cause efeito
parecido com o de
outdoor.
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Distribuição de papéis para gráﬁcas, editoras e empresas
jornalísticas. Experiência no negócio e credibilidade no
mercado fazem da Tecpel uma das mais importantes
distribuidoras de papel do Brasil.
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ENTREVISTA

James
Hermes
Dirigente da ANDIGRAF, da FIEPI
e do Setor Gráfico do Piauí

Como está a situação
da indústria gráfica do
Piauí após seis meses de
pandemia?
James Hermes – A situação
está muito difícil para a maioria
das empresas, que enfrentam
uma extrema redução nos pedidos. Cerca de 70% das gráficas no
Estado atendem à iniciativa privada, que passa pelo mesmo problema. Ou seja, é uma sucessão de
dificuldades.

E as pequenas gráficas
como estão enfrentando
essa situação?
James Hermes – O problema
para as empresas de micro e
pequeno porte é ainda mais grave.
Além das dificuldades para acessar
as linhas de crédito, também não
conseguem atender aos diversos
protocolos, portarias e decretos
emitidos, tanto pelo prefeito de
Teresina como pelo governador do
Estado. Além disso, existe muitas
incertezas sobre a suspensão ou
reabertura das atividades
20 I ANDIGRAF 2020
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Que esforços os
Sindicatos, a Federação
e outras entidades da
Indústria têm feito
para diminuir essas
dificuldades?
James Hermes – O esforço
tem sido constante, desde o
começo do isolamento. Foram realizadas diversas reuniões, convocadas pela FIEPI e pelo SEBRAE-PI,
com representantes de bancos na
tentativa de solucionar as dificuldades das pequenas empresas. O
nosso esforço tem sido no sentido
de flexibilizar as exigências dos
programas de crédito emergencial.

O que as autoridades
deveriam fazer para
facilitar o acesso a esse
tipo de financiamento?
James Hermes – Os governantes e os bancos deveriam

O empresário e
dirigente gráfico
James Hermes dos
Santos tem uma
longa história em
defesa da indústria
gráfica brasileira,
com foco principal
nos interesses das
empresas de micro e
pequeno porte. Nesta
entrevista, ele analisa
as condições do setor
gráfico piauiense na
conjuntura provocada
pela pandemia.

que muitos trabalhos passaram a
ser encomendados pela internet.
Infelizmente, muitas pequenas
gráficas não têm essa parte de
digitalização.
Aqui em Teresina, em cada
esquina tem uma gráfica digital
fazendo plotagem e outros serviços, e que continuaram lucrando
durante a pandemia. Do mesmo
modo, as que trabalham com
embalagem também venderam
muito neste período.

Qual a sua mensagem para
o setor neste momento de
volta ao trabalho?
James Hermes – O meu
recado vai para o Sindicato e para

as entidades associativas, como
a ANDIGRAF, para que divulguem
mais as informações concretas
e do interesse das pequenas
gráficas.
O conhecimento e a tecnologia são importantes, mas o
pequeno precisa encontrar uma
saída para sobreviver neste novo
mercado, onde haverá menos trabalho e emprego.
As entidades deveriam distribuir mais informações que respondam aos problemas do dia a
dia da pequena gráfica, sobre custos de produção, oportunidades de
compra e venda, e outros temas
concretos e comuns às micro e
pequenas gráficas.

estabelecer uma linha mais especifica para as micro e pequenas
empresas, sem tantas exigências
e burocracia. Afinal de contas, para
essas empresas só interessa o
crédito de baixo valor, jamais procuram empréstimos vultosos. E o
dinheiro já foi disponibilizado pelo
Governo Federal, que também
oferece a sua garantia através do
BNDES. Não tem motivo para os
bancos continuarem com exigências que impedem o acesso da
maioria.

Especialistas falam que
a pandemia acelerou o
uso da digitalização em
mais de 50%. Como você
está vendo essa mudança
na vida das pequenas
empresas?
James Hermes – É uma
nova realidade que se acelerou
em poucos meses. Hoje já vemos
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SEBRAE

Serviços de delivery requer
adaptação às novas rotinas
Com a necessidade de isolamento social diante da pandemia,
o crescimento das compras pela
internet, principalmente de alimentos e produtos de saúde, por meio
de aplicativos e telefone, impactou
significativamente o volume de
entregas de mercadorias em domicílio. Na mesma proporção, cresceu
também o nível de preocupação e
de exigência dos clientes quanto aos
cuidados adotados pelas empresas
e pelos entregadores para evitar a
transmissão do coronavírus.

22 I ANDIGRAF 2020

Pensando nos entregadores
que atuam com serviços de delivery,
o Sebrae preparou um protocolo de
retomada das atividades dentro
desse novo contexto da economia.
Para garantir que essa forma de
consumo continue sendo uma boa
alternativa, mesmo com o retorno
das atividades e reabertura dos
estabelecimentos, é muito importante que o desempenho do serviço
transmita confiança e segurança ao
consumidor.
Os conteúdos funcionam com
um guia de boas práticas e foram
elaborados tanto para ajudar os
empreendedores a se prepararem
para atender às novas rotinas,
como para orientar os clientes
que mudaram a forma de consumir produtos e serviços, bem
como gestores públicos que
precisam definir parâmetros
e regras para a retomada da

atividade em diversos segmentos.
As informações contidas no documento seguem as orientações e
recomendações das autoridades oficiais de saúde e entidades setoriais.
A primeira recomendação
do Sebrae para os entregadores é
a atenção aos decretos e demais
regulamentos vigentes em cada
localidade, em relação ao funcionamento dos estabelecimentos,
exigências do uso de máscaras e
outras medidas de prevenção.
Caso exista divergência de
informações entre as medidas estaduais e municipais, a opção deve ser
por seguir a orientação mais rígida,
de preferência de acordo com as
recomendações das autoridades
oficiais de saúde, como Organização Mundial de Saúde (OMS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), Ministério da Saúde, entre
outras.

ALAGOAS

Rumo à nova realidade

Na reunião virtual, o Singal apresentou sugestões para o Senai aperfeiçoar portfólio de serviços

O setor gráfico alagoano está se
preparando para as mudanças que ocorrerão no mundo pós-pandemia, principalmente, com a expectativa de expansão
dos serviços e da produção industrial.
Por isso, o Sindicato das Indústrias
Gráficas do Estado de Alagoas (Singal)
está ampliando o relacionamento com
parceiros estratégicos, como o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai/AL) e a Federação das Indústrias
do Estado de Alagoas (Fiea) – por meio
da Unidade Sindical.
O presidente do Singal, empresário Floriano Alves, explica que o Sindicato
participou de diálogo entre o Sistema
Indústria e segmentos econômicos com
objetivo de desenvolver novo portfólio de
produtos e serviços a ser ofertado pelo
Senai, de acordo com as necessidades
do setor produtivo.
O resultado é a produção de 16
mapas setoriais, nas áreas tecnológicas
de Alimentos e Bebidas; Automação;
Automotiva; Construção Civil; Energia/
Eletroeletrônica; Gestão; Gráficas e
Mídias Impressas e Digitais; Madeira
e Mobiliário; Meio Ambiente; Metalmecânica; Petróleo e Gás; Polímeros;

Refrigeração e Climatização; Química;
Tecnologia da Informação; e Vestuário/
Moda.
“Com as mudanças que se
impõem, a palavra de ordem será transformação. Durante o diálogo, apresentamos as necessidades do setor gráfico
para, juntos, construirmos um portfólio
que dê às nossas empresas diferenciais
de competitividade, adequando-as à
nova realidade”, destacou Floriano Alves.

Reposicionamento
Segundo a diretora de Educação e
Tecnologia do Senai/AL, Cristina Suruagy,
a chegada da Covid-19 e a necessidade
de adequações das atividades nas economias global e alagoana anteciparam a
necessidade dessa construção e aplicação dos mapas setoriais.
“Um trabalho árduo, que envolveu todas as equipes das gerências de
Educação Profissional e de Tecnologia e
Inovação, contando com a participação
essencial dos supervisores técnicos
das áreas do Senai. Por fim, fico imensamente feliz de ver que a nossa trilha será
mais assertiva com a conclusão desse
trabalho”, afirmou Cristina.
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SENAI-PE

Especialização
para profissionais
com formação técnica

CURSOS
PÓS-TÉCNICOS
• Eficiência Energética em
Edificações - 300h - SENAI
Areias
• Público-alvo: Profissionais
com formação Técnica de
Nível Médio em: Eletrotécnica, Eletroeletrônica,
Eletromecânica, Eletrônica, Automação Industrial,
Mecatrônica, Refrigeração
e Climatização, Sistemas a
Gás, Sistemas de Energia
Renovável, Mecânica.
• Eficiência Energética na
Indústria - 310h - SENAI
Areias

Atento às necessidades da
Indústria e de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, o
SENAI Pernambuco está lançando
uma modalidade de cursos inédita
no Estado. Voltados para quem já
finalizou o ensino técnico, os cursos
pós-técnicos são uma opção para
os profissionais que tem interesse
em aprofundar seus conhecimentos em sua área de formação. Neste
momento, serão oferecidos quatro
cursos de especialização – Eficiência Energética em Edificações,
Eficiência Energética na Indústria,
Administração de Bancos de Dados
e Manutenção de Equipamentos
Biomédicos. As matrículas poderão
ser feitas a partir de 24 de agosto.
Já o início das aulas está previsto
para o dia 19 de outubro.
De acordo com a diretora de
Educação do SENAI-PE, Carla Abigail, os quatro cursos possibilitam
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o aprofundamento em tecnologias que são abordadas de forma
mais genérica durante a formação
técnica. “A especialização de nível
técnico, além de ampliar os conhecimentos, tem como proposta tornar o currículo do profissional mais
competitivo para o mundo do trabalho. Esses cursos são organizados
para atender a demandas específicas dessas áreas”, explica. Todos os
cursos são reconhecidos pelo MEC.
Os cursos, com duração
entre 250h e 310h, ocorrerão na
modalidade híbrida, possibilitando
que unidades curriculares aconteçam remotamente mediadas pelo
uso de tecnologias digitais até o
limite de 20% da carga horária
total. Para se matricular, é preciso
ter formação técnica anterior em
áreas específicas (lista abaixo), que
deverá ser comprovada pela apresentação do diploma.

• Público-alvo: Profissionais
com formação Técnica de
Nível Médio em: Eletrotécnica, Eletroeletrônica,
Eletromecânica, Eletrônica, Automação Industrial,
Mecatrônica, Refrigeração
e Climatização, Sistemas a
Gás, Sistemas de Energia
Renovável, Mecânica.
• Administração de Banco de
Dados - 250h - SENAI Areias
• Público-alvo: Profissionais
com formação Técnica de
Nível Médio na área de Tecnologia da Informação.

PAPEL

Novo padrão
de consumo
Uma volta lenta e gradativa
a patamares que devem ficar em
torno de 70% a 80% do consumo
anterior. Essa é a expectativa para
o mercado de papel no Brasil pós-pandemia na avaliação do diretor
da Sappi Trading, Flavio Ignacio.
Depois de passar o mês de abril
negociando atrasos e cancelamentos de pedidos, com paralisação dos
embarques, ele contou que registrou melhora nos meses seguintes,
com vendas de itens para reposição
e ainda assim muito tímidas. Com
mais perspectivas de retomada de
programação de novos pedidos,
para julho a previsão era superar
os 60% das vendas regulares para
o período.
Para o segundo semestre,
a expectativa é de que as eleições
municipais ajudem a retomada
da indústria gráfica. Flavio Ignacio observou ainda que há uma
demanda reprimida por impressos
já que os clientes contratantes dos
serviços gráficos também estavam

com suas atividades paradas ou
reduzidas, pelas medidas de combate à propagação do coronavírus. À medida que a indústria
gráfica volte a receber pedidos, vai
demandar reposição de estoques e
programação de compra de papel.
Considerando o processo de importação, os papéis da Sappi levam, em
média, três meses entre o pedido e
a entrega.
A retração da economia e os
novos hábitos digitais das empresas e das pessoas, que tiveram de
se adaptar ao trabalho remoto,
devem se refletir no mercado de
papel no pós-pandemia. Esse cenário já está se verificando na Europa
e o executivo acredita que no Brasil aconteça o mesmo, com o novo
padrão de consumo ficando entre
70% e 80% do volume anterior.
Com larga experiência no
ramo de papel, Flavio Ignacio está
à frente da Sappi no Brasil desde
1999, atendendo também os mercados da Argentina, Chile, Paraguai e

Uruguai. Como uma empresa global,
a Sappi comercializa alguns produtos de seu portfólio no mercado
brasileiro. A linha de papéis cuchê
é o carro-chefe da Sappi no Brasil,
correspondendo a cerca de 70%
dos negócios. Os papéis especiais
são em torno de 20% e os 10% restantes são dos tipos classificados
como superespecial, com aplicações
específicas como para a indústria
calçadista.
Na cadeia dos papéis gráficos, o cuchê está muito conectado
com o mercado promocional, com
a produção de panfletaria que é
um segmento que foi fortemente
afetado pela paralisação das atividades pela crise sanitária atual.
O executivo comentou também a questão cambial com a desvalorização do real frente ao dólar,
que impacta diretamente nas
importações. “O problema maior
não é o dólar alto é a instabilidade.
A cotação mais estável é o ideal. Os
preços se adéquam”, disse.
Fonte: Informativo ANDIPA Nº 75 – Julho/Agosto/20

• Manutenção de Equipamentos Biomédicos - 300h
- SENAI Santo Amaro
• Público-alvo: Profissionais
com formação Técnica de
Nível Médio em: Eletrotécnica, Eletrônica, Automação, Mecatrônica ou
Eletromecânica.
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PORTAL
DO PAPEL

EXPOPRINT

Ressignificando
os papéis
Mesmo antes da pandemia
já vínhamos passando por um
momento de transformação em
relação ao uso dos papéis. Mas
essa mudança ganhou ainda mais
força nesse momento, e acredito
que seja um caminho sem volta.
Por um certo tempo tratado
como vilão, já se percebe uma
mudança em relação a como os
papéis são vistos pelos usuários.
Mesmo havendo a compreensão
de que os papéis advêm de fontes renováveis, e são, na maioria
de suas aplicações, recicláveis, o
consumo mudou, o que é positivo.
Com a ideia de reciclar,
reutilizar e repensar o uso dos
materiais as embalagens estão
cada vez mais eficientes e buscam o não desperdício, mas por
outro lado tendem a ser melhor

Tintas Pantone
Papéis Off-set
Chapas Positivas
Químicos p/Off-set

desenhadas para cada situação
e produto, e mais uma vez a tecnologia gráfica trabalha nesse
sentido.
Uma razão que fez com
que o momento atual de quarentena por conta do Covid-19
viesse a reforçar esse conceito,
foi o incremento das entregas
delivery. Nos deparamos com
inúmeras situações onde vemos
embalagens cada vez mais inteligentes em relação à praticidade
e funcionalidade, e também mais
atraentes porque a experiência
do consumidor está na linha de
frente das prioridades, mas sem
desperdiçar material.
De caixas de donuts e chocolates à entrega de massas e
esfias, pude ver apresentações
impecáveis. A personalização, o

corte pel

Papéis e Materiais Gráficos

acondicionamento dos alimentos
e a preocupação com a presença
da marca são perceptíveis e agradáveis. Da mesma forma, as entregas de roupas, presentes e bens
de consumo também se mostraram atraentes e bem cuidadas. Os
chocolates certamente ficam mais
gostosos quando vêm em uma
caixa que por si só já é um presente. Mas de forma consciente,
vemos caixas que sugerem o
reuso. Recentemente li sobre
uma embalagem de vinho que
vira um abajur, e de uma TV da
Samsung que vira uma casinha
para gatos. O uso do papel está
cada vez mais personalizado e
busca impactar os usuários, que
por sua vez usam o mesmo de
forma mais eficiente e inteligente.
Claudia Ferreira - portaldopapel.com

Papéis p/scrapbook
Furadores p/scrapbook
Papéis p/convites

O seu papel cortado!

Rua Velha, 309 Boa Vista - Recife - PE - 50.060-210 Fone: (81) 3221.7798 Fax: (81)3421.6676
E-mail: cortepel@ig.com.br
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Latin America 2022
anuncia seu diretor

A ExpoPrint Latin America
2022 anunciou que Jorge Maldonado será o diretor do maior
evento de impressão das Américas, que acontece de 5 a 9 de abril
nos Pavilhões Verde e Vermelho do
Expo Center Norte, em São Paulo.
Maldonado conta como foi
receber o convite: “Foi muito gratificante. Na Afeigraf, desenvolvemos projetos com base em grupos
de trabalho, o que gera resultados positivos. Entre eles, estão
o boletim econômico trimestral e
o aprimoramento nas ações de
marketing. Queremos seguir trabalhando nos próximos anos com
esse mesmo sistema, atuando em
grupo de forma organizada, com
um sistema de administração de
projetos personalizado”.
Com a necessidade de adiamentos de feiras globais do setor,
muitas empresas estão com suas

tecnologias represadas e vão usar
a ExpoPrint Latin America 2022
como palco para a apresentação
de soluções transformadoras.

Economia circular
e Indústria 4.0
Na visão de Jorge Maldonado,
a pandemia fez avançar um processo que já vinha ocorrendo da
mudança de pensamento econômico, com a adoção das novas
teorias de economia circular. Esse
modelo econômico, explica, vai
trazer como consequência uma
enorme mudança na tecnologia,
com a implantação definitiva da
Indústria 4.0.
“As empresas maiores já
perceberam essa transição e em
breve as pequenas e médias também vão precisar olhar para as
questões ligadas à economia circular. Existe um trabalho a fazer

aí para que as empresas comecem a se preocupar com o meio
ambiente, como no pensamento
de reduzir perdas. E os fornecedores de impressão possuem as
soluções para essa necessidade”.
Na ExpoPrint LatinAmerica
2022, a Indústria 4.0 será um
tópico central, mostrando como
a automação e digitalização de
processos entraram em todas
as tecnologias e segmentos de
impressão, para que todo o fluxo
seja feito sem erros humanos e
totalmente integrado.
Todo esse avanço estará
também colaborando para a redução de perdas e diminuição de
desperdícios, além da adoção de
conceitos mais amigáveis ao meio
ambiente. É a evolução em todas
as pontas da impressão dentro
do maior evento de impressão da
Américas.
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O custo
ambiental
oculto na
comunicação
digital

TWO SIDES
Papel é eficaz
e necessário na
aprendizagem
Desde 2014, Two Sides Brasil
vem se dedicando a esclarecer os
vários enganos sobre os impactos ambientais do papel, cartão e
papelão, demonstrando que esses
materiais são muito mais amigáveis ao meio-ambiente do que as
pessoas em geral supõem.
Mas o que também precisa ser divulgado amplamente,
por todos da cadeia da mídia
impressa, é que os impressos funcionam muito bem, são eficazes e
podem ajudar muito as empresas
a melhorarem seus resultados. As
vantagens do papel impresso vão
mais além e podem beneficiar toda
a sociedade, principalmente nesse
momento de esforço mundial para
a recuperação da economia.
O prolongado período de
isolamento social pela qual o
mundo vem passando é algo inédito na vida de todos. O comportamento das pessoas vai mudar
depois disso? Muita coisa já tem
sido escrita sobre isso. Há quem
aposte que a fraternidade e a solidariedade vão inundar os corações.
Outros temem o recrudescimento
do egoísmo e do individualismo.
Prevê-se que as pessoas terão
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recebido o impulso definitivo para
mergulhar nos relacionamentos
virtuais, que o home-office será o
padrão e não a exceção.
E o que vai acontecer com as
comunicações? Quando tudo tiver
terminado, muitas pessoas terão
trocado definitivamente a comunicação física pela eletrônica? Pensamos que não. Acreditamos que, ao
contrário, quando estivermos finalmente livres das limitações do isolamento, a maioria das pessoas vai
estar ansiosa por retomar o prazer
dos contatos físicos, dos abraços
apertados, das conversas sussurradas, das reuniões barulhentas
e aglomeradas. Acreditamos que
esse sentimento também vai se
aplicar aos impressos.
O ensino já vinha aproveitando bastante as mídias eletrônicas como ferramentas muito úteis
para melhorar o aprendizado, em
todos os níveis. Com a pandemia,
todas as atividades on-line tiveram
um impulso explosivo. Isso tudo
é muito bom, na medida em que
se pode estender o ensino para
regiões e públicos distantes dos
grandes centros. No entanto, é um
engano supor que esses recursos

podem substituir plenamente os
materiais didáticos impressos.
Livros didáticos continuam
sendo imprescindíveis. Vários
estudos científicos têm confirmado que a leitura a partir mídia
impressa é muito mais eficaz para
a compreensão e memorização de
conteúdo do que a leitura em telas.
Quem lê muito, aproveita
todas as plataformas disponíveis
– papel, telas (principalmente de
smartphones) e audiolivros que,
aliás, estão em franco crescimento. Como dito anteriormente,
porém, há diversas pesquisas
demonstrando que os leitores
continuam preferindo o livro
impresso ao digital.
O mercado reflete essa
preferência, uma vez que a participação dos digitais vem diminuindo em relação aos físicos.
Não há sinais que demonstrem
algum desses meios assumindo
a hegemonia na preferência dos
leitores, ao contrário, a tendência
parece ser o convívio dessas plataformas num mercado crescente
para todos.
Saiba mais em www.lovepaper.org.br

Nova pesquisa encomendada pela principal empresa de energia do Reino Unido – OVO - revelou que enviar e receber e-mails
tem uma enorme pegada de carbono, com e-mails desnecessários
contribuindo para a produção de mais de 16.433 toneladas de carbono. Essa quantidade fenomenal de carbono poderia ser reduzida
se cada adulto enviar um e-mail a menos por dia.
O estudo descobriu que quase 72% do Reino Unido não sabe qual é
a pegada de carbono associada ao e-mail, sendo que 49% dos britânicos
confessam que enviam e-mails desnecessários a um colega ou amigo
todos os dias. Ao enviar um e-mail a menos por dia estaríamos reduzindo
a nossa produção coletiva de carbono ao equivalente a 81.152 voos para
Madrid ou tirando da estrada 3.334 carros a diesel.

Lista dos 10
e-mails mais
desnecessários
• Obrigado
• Tenha um bom
fim de semana
• Recebido
• Estimado
• Tenha uma boa-noite
• Você conseguiu/viu isso?
• Felicidades
• Você também
• Ri muito
• Igualmente

Semana

Em comemoração aos seus 30 anos, a feira FuturePrint realizou,
no período de 20 a 24 de julho, a Semana Digital com a participação de
especialistas altamente qualificados, que debateram sobre comunicação visual, impressão têxtil, sublimação e serigrafia.
O evento recebeu aplausos dos profissionais interessados em
aprofundar conhecimentos técnicos, tirar dúvidas, conhecer novas
tecnologias e debater tendências de mercado, através de de webinars
e palestras gratuitas nas áreas de serigrafia, sublimação, estamparia,
comunicação visual, impressão digital têxtil, além de importantes abordagens sobre marketing, vendas e gestão.
Dentre os debatedores, estiveram online o Bruno Busquet, presidente da POPAI Brasil e CEO & Founder da Agência TPNQ; Henri
Kanj, fundador da BuscaTêxtil; Fernando Guglielmetti, gerente sênior
de e-commerce da C&A Brasil; Arnaldo Peres, diretor comercial da Neoband Soluções Gráficas; e Cláudio Silva, sócio proprietário da Camisetas
Rápido.
Para assistir as palestras acesse: https://www.feirafutureprint.com.br/pt/
landing/semana-digital.html
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DICAS
Pequenas e microempresas
poderão parcelar dívidas
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou, no dia 5 de agosto, lei
que permite ao governo federal parcelar débitos fiscais das
pequenas e microempresas
enquadradas no Simples Nacional. De acordo com a Lei Complementar 174, de 2020, poderão
ser negociadas as dívidas com a
União em fase de cobrança administrativa, já inscritas na dívida
ativa e em cobrança judicial.
A nova lei estende às
empresas sob o regime de tributação Simples Nacional os

benefícios da Lei do Contribuinte
Legal: descontos de até 70% sobre
multas, juros e encargos e prazo
de até 145 meses para pagamento
do débito. Já as firmas maiores
podem ter desconto de até 50%
e prazo de até 84 meses.
A Lei do Contribuinte Legal
só não se aplica aos débitos de
ICMS, imposto estadual, e ISS, municipal, cuja cobrança esteja a cargo
de estados e municípios em razão
de convênio com a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Fonte: Agência Senado

Futuro favorável
para flexografia

A impressão flexográfica
está a caminho de se tornar um
mercado de US$ 181,1 bilhões em
todo o mundo até 2025, de acordo
com uma pesquisa da Smithers,
anteriormente Smithers Pira.
O crescimento, de US$
167,7 bilhões em 2020, é atribuído ao dinamismo do setor
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Uísque
em garrafa
de papel
Uma das principais companhias de bebidas do mundo,
a Diageo apresentou a primeira
garrafa de destilados do mundo
feita 100% livre de plástico. Ela
terá sua estreia carregando um
dos principais produtos do seu
portfólio, o scotch whisky Johnnie Walker.
A embalagem foi projetada para conter uma variedade
de produtos líquidos e fará parte
do compromisso da Diageo
com a meta 12 dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas de consumo
e produção responsáveis.

Paraná prepara
extinção do
parque gráfico
do Estado

de embalagens, onde a tecnologia está permitindo uma maior
diversificação e aplicações de
impressão de maior valor. Isso
está ajudando no trabalho de
captura de flexografia que antes
só era adequado para impressão
de gravura e, portanto, com tiragens maiores.

As despesas com o parque gráfico no ano passado
chegaram a R$ 4,2 milhões. Foi
constatado que ele é deficitário
e que as receitas arrecadadas
atualmente com as impressões
mal cobrem os gastos de manutenção. A extinção do órgão
precisa ser feita por lei que
será enviada para a Assembleia
Legislativa.
Com o fechamento da produção gráfica, as impressoras e
demais maquinários da gráfica
deverão ser leiloados ou repassados para outras instituições.

Delivery
no setor de
alimentação
Pesquisa feita pelo Sebrae em parceria com a Associação Brasileira de Bares
e Restaurantes (Abrasel) mostrou que 85%
dos negócios estão faturando menos do que
antes. Para se manter em atividade, cresceu a
proporção de negócios de alimentação fora do
lar que passou a adotar o sistema de delivery.
Antes da pandemia, 54% dos empresários
usavam esse recurso. Agora, esse percentual
subiu para 66%.
A mudança mais significativa se deu
nas padarias, onde as empresas que fazem
delivery passaram de 36% antes da crise para
61% em agosto.
Houve ainda um crescimento significativo de quem vende por plataformas online.
Desde o início da crise, 25% dos negócios de
alimentação fora do lar passaram a vender a
partir dessa modalidade. Hoje, 72% dos negócios estão conectados. Neste universo, as pizzarias e padarias conseguiram rapidamente
se adaptar.
A pesquisa foi realizada no período de
27/07 a 06/08 junto a uma amostra de 1.191
empresários do setor, em todos os estados
e no Distrito Federal. Foram ouvidos 39%
de microempreendedores individuais (MEI),
30% de Microempresas, 28% de Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e 3% Médias ou Grandes
Empresas.

Alças Prontas
para Sacolas

81 3231.7506 / 81 99625.6810
www.usinadenegocio.com.br
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n CLorena Depizzol
Vice-presidente do Sindicato das
Indústrias Gráficas do ES - Siges

ARTIGO

A saga
do papel
imune
Caso você não conviva no meio
gráfico, talvez não saiba que o livro no
Brasil possui imunidade tributária desde
1946. Com isso, o papel para sua fabricação e o livro são isentos de ICMS e
IPI. Uma importante conquista para a
sociedade amparada pelo artigo 150 da
Constituição Federal.
Já a isenção do PIS e COFINS está
zerada pela Lei 10865/2004, pois são
contribuições sociais e não tributos. Conquista esta recente que pode ser perdida pela nova Contribuição Social sobre
Operações de Bens e Serviços (CBS).
A possibilidade de taxar o produto
em 12%, o que na prática pode aumentar
em 20% o valor do livro, traz apreensão
ao mercado. De um lado grandes livrarias fechando, editoras com problemas
financeiros, jornais mudando sua forma
de informar. No contraponto, uma sociedade com escolarização fraca, poder
aquisitivo frágil e mão de obra carente
de profissionalização.
A unificação dos tributos federais é necessária. Ação coerente com a
função fiscal do tributo. Mas na função
extrafiscal, o livro gera um valor muito
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maior para a sociedade: gera riqueza
em forma de conhecimento. É pela função extrafiscal da alíquota que o Estado
orienta sua política de meio ambiente,
escolarização, alimentação e consumo
das famílias. Nós brasileiros temos uma
média de leitura de 4,96 livros por ano,
segundo o Instituto Pró Livro. Ler está
atrás de assistir televisão e praticar
atividades físicas. Como comparativo, a
Finlândia lê em média 14 livros por ano,
na frente de Canadá (12) e Coréia (10).
Nesta política social às avessas,
em uma escala de 1 a 6, somos nota 2
em leitura, nota 1 em matemática e nota
1 em ciências, todos avaliados pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), de 2018, com testes aplicados
em jovens de 15 e 16 anos de 77 países.
Em um país onde o governo
federal é o maior comprador de livros,
aumentar o seu próprio custo em 20%
parece não fazer muito sentido. Menor
sentido ainda, a justificativa do aumento
da arrecadação ser atrelada ao empobrecimento cultural de uma nação já
castigada por um aprendizado carente
de investimentos.

AFEIGRAF

Resultados
do setor no
primeiro
semestre
No mês de agosto, a Associação dos Agentes de Fornecedores de Equipamentos e Insumos
para a Indústria Gráfica – AFEIGRAF divulgou o seu Boletim Econômico Nº 7 com o Desempenho
Geral do Setor.
Segundo o documento, o
resultado semestral da indústria
de máquinas e equipamentos gráficos é de queda de 16% nas importações e de 3,8% no emprego.
O avanço de 8,9% da atividade da indústria brasileira, verificado em junho de 2020, não foi
suficiente para reverter a queda
de 26,6% acumulada no período
de março-abril de 2020.
No acumulado de janeiro
a junho de 2020, frente a igual
período do ano anterior, o setor
industrial mostrou contração de
10,9%, com resultados negativos
em 21 dos 26 setores pesquisados
pelo IBGE, refletindo os efeitos
do isolamento social (por conta

da pandemia da COVID-19) e que
afetou o processo de produção
em várias unidades industriais
no país.
As baixas de diferentes
intensidades nas importações
nos segmentos de OFF Set Plana
(-12%), OFF Set Rotativa (-23%)
e Impressão digital (-18%), resultam, respectivamente, da diminuição da atividade de fabricação de
embalagens (-2,5%, sustentada
pelas compras on-line e delivery)
e queda de 12,3% nas vendas de
livros em volume no mercado editorial, além da crise gerada pelo
fechamento das portas de muitas
gráficas rápidas nos meses de isolamento social.
Mesmo com o desempenho
positivo mais acentuado na indústria nos meses de maio e junho – a
indústria brasileira como um todo
ainda se encontra 27,7% abaixo do
nível recorde alcançado em maio
de 2011.
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AFEIGRAF

EMBALAGENS

EMPREGO
No acumulado de janeiro a
junho de 2020, segundo os dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED),
do Ministério da Economia houve
o fechamento de 2.592 vagas na
atividade que contempla, entre
outras, a fabricação nacional de
máquinas e de equipamentos gráficos no Brasil, totalizando o contingente de 92.627 trabalhadores.
No comércio desses produtos houve a criação de 1.029
vagas. No mercado consumidor de
Máquinas e Equipamentos Gráficos destaca-se o fechamento de
1.866 postos de trabalho nas gráficas rápidas. Já na indústria gráfica constata-se o fechamento de
26.789 vagas totalizando 192.772
trabalhadores em junho, com
queda de 12,2% no emprego neste
setor em relação a dezembro de
2019. (Tabela 02)

IMPORTAÇÃO
No acumulado de janeiro a
junho de 2020, a China foi o principal país exportador de máquinas
e equipamentos gráficos para o
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Brasil, totalizando o valor de US$
66,7 milhões, o que representou
20% de todas as importações de
máquinas e equipamentos gráficos
brasileiros.
A Alemanha ocupou o
segundo lugar, com importações
brasileiras no valor de US$ 59
milhões, ocupando a fatia de 18%
das máquinas e equipamentos
gráficos totais importados pelo
Brasil no período em questão.
No segmento de máquinas
de impressão digital, apesar da
China ser o principal player, com
17,6% do total deste mercado,
outros três países dividem esse
espaço, são eles: Malásia, Alemanha e EUA com a fatia de 16% cada.
As importações chinesas
também ocuparam a liderança
nos mercados de equipamentos

“Flexografia” e “Off Set Plana”.
Os fornecedores da Alemanha tiveram parcela significativa
nos mercados de “Off Set Rotativa”, com 49,8% do mercado e de
“Outras impressões”, com 66,2%.
(Tabela 05)

PAPEL
Com o cenário de pandemia,
abril e maio foram os piores meses
em vendas no mercado de papéis
para imprimir e escrever e cartões.
Gráficas, papelarias e copiadoras
com receita de até R$ 20 milhões
por ano foram duramente afetadas pelo novo Coronavírus e têm
dificuldade para acessar os recursos garantidos pelas medidas
emergenciais. São cerca de 30 mil
empresas de pequeno e médio
portes.

O setor de embalagens está
sendo beneficiado pelo aumento
das vendas de comidas por delivery. A Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo informa
que 73% dos empresários do ramo
aderiram ao delivery. Esse número
ajudou a aquecer as vendas nas
distribuidoras de embalagens.
Por exemplo, as vendas de embalagens descartáveis de isopor, as
populares marmitex, tiveram um
aumento de cerca de 30%.
Segundo os dados divulgados pela Associação Brasileira
do Papelão Ondulado (ABPO),
as vendas de papelão ondulado
utilizados em embalagens – caixas, acessórios e chapas – cresceram 6,4% em junho de 2020,
comparadas com junho de 2019,
totalizando 291.837 toneladas.
No semestre, a alta foi de 2,1%. A
ABPO ressalta que este é o primeiro resultado positivo após dois
meses de queda influenciada pela
redução da atividade econômica
durante o período da pandemia
no Brasil. Na comparação entre os
meses de junho, o resultado também é superior a todos os anos,
com exceção de 2018.

LIVROS
Em 2020, o varejo de
livros registrou queda de 12,3%
no acumulado de (30/12/2019
a 14/06/2020), em relação a
(31/12/2018 a 16/06/2019). Em se
tratando de faturamento o declínio foi de 11,7%.
As livrarias estão conseguindo, com mais ou menos dificuldade, passar pela Covid-19,
algumas companhias livreiras
até já se preparam para a reabertura. A Saraiva vai fechar
cerca de sete lojas e pode chegar

ao fechamento de 19. A Cultura,
por sua vez, tenta negociar com
editoras outra forma de voltar a
ter crédito com elas e livros para
vender, propondo dividir o pagamento na hora, o Split, com uma
porcentagem extra para amortecer a dívida recente. Entretanto,
outros livreiros usaram a criatividade para seguir vendendo.
Mesmo com as portas fechadas,
utilizaram o WhatsApp, investiram
no e-commerce, aprenderam a
fazer marketing digital, portanto,
ouviram o cliente. Outra alternativa para amenizar o caixa das
companhias foi dar férias aos
funcionários, reduzir jornada e
salário. Tal e qual ocorreu no setor
gráfico.

CELULOSE
Os preços de celulose na
China seguem em queda, uma vez

que os portos chineses estão com
estoques cheios e houve forte
queda no consumo de papel para
imprimir. Segundo analistas, há
sobre oferta no mercado global,
agravada pela disponibilidade da
fibra, que antes estava integrada
à produção de papel. E, se não
houver um movimento significativo de paradas para manutenção
ou o fechamento de capacidades
de alto custo, já a partir do terceiro
trimestre, o desequilíbrio seguirá
pressionando as cotações.
O momento delicado
decorre da combinação das estratégias comerciais equivocadas,
adotadas há cerca de um ano
e meio, que geraram estoques
excessivos de celulose no sistema,
somados aos efeitos econômicos
da Covid-19. Por isso, os preços só
devem começar a se recuperar no
primeiro trimestre de 2021.

ANDIGRAF 2020 I 35

ABTG
4º Congresso Internacional de
Tecnologia Gráfica divulga tema
Consolidado como o principal evento técnico da indústria de
comunicação gráfica, o Congresso
Internacional de Tecnologia Gráfica,
realizado em parceria ABTG (Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica) e APS Eventos Corporativos,
está com novidades.
A quarta edição acontece
online e com três dias de duração: 24, 25 e 26 de novembro de
2020. Renomados especialistas vão apresentar e discutir as
transformações tecnológicas e
comportamentais do setor, para
o empresário gráfico se preparar
para superar todos os desafios.
Para Carlos Suriani, presidente da ABTG, “a quarta edição
do Congresso Internacional, agora
online, será o evento do ano de
nosso segmento. Durante três
dias, discutiremos a inovação em
prol da sustentabilidade de nossos negócios. Desafiamos empresários, técnicos e profissionais da
indústria da comunicação gráfica
a sair da zona de conforto, apresentando cases, debatendo soluções que poderão impulsionar os
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negócios e principalmente referências que levarão as empresas a serem mais sustentáveis e
inovadoras!”.
Ismael Guarnelli, presidente
da APS Eventos Corporativos, concorda: “Estamos muito ansiosos
para realizar a quarta edição de
um congresso muito esperado pelo
mercado. Vamos promover uma edição online, de três dias, para seguir
ajudando a conduzir a inovação dentro de nosso mercado gráfico”.

Temática para 2020
“Tecnologia e inovação para
sustentabilidade - A comunicação
gráfica rumo aos novos desafios”.
Este é o tema do 4º Congresso
Internacional de Tecnologia Gráfica.
A escolha foi feita após conversas
dentro do grupo de especialistas
da Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica. Bruno Mortara,
diretor técnico da ABTG, explica:
“Procuramos pensar em um cenário mais amplo, não trazendo imediatamente os efeitos da pandemia, mas pensando no longo prazo.
O que temos visto, nas últimas

décadas, é a necessidade da indústria de se profissionalizar, produzir automação de forma racional,
estar em contato com o cliente de
novas formas e se posicionar nas
cadeias de produção”.
Mortara ressalta que a
indústria gráfica inovou e a temática do Congresso busca enfatizar
essas inovações como uma forma
de se reinventar e se reposicionar. “Entendemos que existe, por
um lado, um desejo do mercado
gráfico de valorização do produto
impresso, mas temos que entender a lógica do capital, do que é
interessante. O posicionamento
tem que ser da solução gráfica,
como olhar e se integrar com o
cliente”. A pergunta do empresário
precisa ser: o que posso fazer para
a minha empresa estar em linha
com as necessidades do mercado
e do meu cliente?
É preciso reforçar ainda
que a inovação vai além de ter os
melhores equipamentos e softwares: “A inovação nem sempre é
acompanhada de grandes investimentos: são sacadas, visões. Há
casos em que inovações foram
cruciais, capazes de mudar o jogo
e trouxeram uma mudança de
paradigma. E, claro, essas novas
soluções vão precisar de equipamentos e softwares eficientes,
assim como de bons profissionais”.
O Congresso, então, vai discutir casos reais da indústria e até
que ponto esses cases podem ser
entendidos como um método inovador. “Os participantes vão ouvir
histórias e saber como aproveitar esses novos pensamentos
em suas empresas”. A inscrição
para participar do 4º Congresso
Internacional de Tecnologia Gráfica estará disponível no site www.
congressotecnologiagrafica.com.br.
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+ ÁRVORES

#PAPELNÃODESMATA
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

vores cultivadas.
ár
de
te
en
am
siv
clu
ex
to
fei
é
l
pe
pa
No Brasil, o

K

Cerca de 500.000 árvores são plantadas diariamente para
diversos usos industriais, inclusive fabricação de papel.

Para cada hectare cultivado essas indústrias preservam
0,7 hectares de matas nativas.
Embora o papel seja um produto alt
amente sustentável, nenhum
recurso deve ser desperdiçado. Utiliz
e só o que for necessário.

Papel usado não é lixo! Recicle!
Fonte: Mitos e Fatos - Two Sides Brasil, 2019.
Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na Europa em 2008 por
membros das indústrias de base florestal, celulose, papel, cartão e comunicação impressa.
Two Sides, a mais importante iniciativa do setor, promove a produção e o uso conscientes do
papel, da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece equívocos comuns
sobre os impactos ambientais da utilização desses recursos. Papel, papelcartão e papelão
são provenientes de florestas cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso,
são recicláveis e biodegradáveis.

Há ótimas razões para
você #AmarPapel

#PapelNãoDesmata
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Acesse twosides.org.br

Dito!
TENHO

“Não encontre clientes para
seus produtos, encontre
produtos para seus
clientes”.
Seth Godin

“A lógica o levará de A a B. A
imaginação o levará a todos
os lugares”.

Pode a inkjet
mudar a cor de
uma paisagem?

Albert Einstein

“O veneno mais perigoso é o sentimento
de realização. O antídoto é, todas as
noites, pensar no que pode ser feito
melhor amanhã”.
Ingvar Kamprad

“A força se mostra não apenas
na habilidade de persistir, mas na
habilidade de recomeçar”.
F. Scott Fitzgerald

Cor e design de tirar o fôlego. A impressora
Xerox® jato de tinta Baltoro™ HF combina
tinta high fusion, cabeças de impressão líderes
da indústria e Inteligência Automatizada Xerox®
para fazer o trabalho de cores mais inteligente.
Você pode buscar novas aplicações e mais
oportunidades vibrantes.

xerox.com/baltoroHF

“Não julgue cada dia pela colheita que
você faz, mas pelas sementes que
você planta”.
Robert Louis Stevenson

“Se algo estiver errado, corrija agora.
Mas treine para não se preocupar, a
preocupação não resolve nada”.
Ernest Hemingway

“Tenho observado que a maioria das
pessoas progride durante o tempo em
que os outros perdem”.
Henry Ford
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