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Triênio 2016 /2019

O ano de 2017 nos apre-
senta vários desafios. 
Estamos mergulhados 

numa grande crise política e 
ética, com reflexos diretos na 
economia e na vida do cidadão 
brasileiro. Assistimos incrédu-
los a uma série de eventos que 
impacta, diariamente, as nossas 
vidas. Apesar da situação pouco 
favorável, ainda assim nos cabe 
a decisão de como enfrentar esta 
crise e o que fazer dela: um mo-
mento de paralisia ou de apren-
dizado e oportunidade.

2017: um ano 
de desafios, mas também de 

oportunidades
Cada um de nós reage, en-

quanto pessoa ou empresa, de 
forma muito particular a esse 
momento. Não dá para fingir que 
as engrenagens seguem funcio-
nando bem, a pleno vapor. Mas 
não precisamos mergulhar num 
mar de desesperança e inércia. 
Cada um de nós pode, em sua 
vida ou atividade, dar o passo se-
guinte e continuar caminhando.

Em meio a tantas dificul-
dades, vimos movimentações 
importantes e mudanças signifi-
cativas se concretizarem. Vimos 
a lei da terceirização  ser aprova-
da, abrindo possibilidades para o 
setor econômico, empresários e 
trabalhadores, desde que aplica-
da sem vícios ou desvirtuada de 
seu propósito.

Aguardamos, com otimis-
mo, o fim da tramitação da re-
forma trabalhista que, se seguida 
em sua essência e sem inversões 
de valores, também poderá re-
sultar em avanços para os dois 
braços da atividade econômica: 
empregador e empregados.

Nesse interim, as entidades 
representativas do setor gráfico 
mantiveram suas agendas, apre-
sentaram suas contas e elegeram 
novas diretorias. Vida que segue 
em meio a temeridades, que não 
podem nos impedir de continuar 
trabalhando e lutando pelo de-
senvolvimento do nosso país e 
da nossa sociedade.
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OPINIÃO

Educação sempre foi 
prioridade no Sis-
tema Indústria, que 

historicamente tem dado rele-
vantes contribuições ao País, 
desde a pioneira atuação do 
Sesi e Senai, hoje referências na 
área. Em Goiás, a junção estra-
tégica das expertises das insti-
tuições resultou em experiência 
exitosa, o Ebep (Ensino Básico 
e Educação Profissional). Seus 
resultados, de tão expressivos, 
nos animaram a propor ao pre-
sidente Michel Temer, diante de 
apelo feito por ele ao segmento 
industrial, sugestões que, enten-
demos, podem constituir meios 
para providencial investimento 
em educação e tecnologia, ca-
paz de refletir na produtividade 
das empresas e, ao mesmo tem-
po, contribuir no combate a dois 
graves problemas do País: a falta 
de qualificação para o emprego e 
a falta de oportunidades para jo-
vens que a exclusão, a desigual-
dade e a omissão do Estado le-
vam à criminalidade, sobretudo 
pelo caminho das drogas. 

Recentemente, diante da 
crise carcerária, a ministra Car-
mem Lúcia, presidente do STF, 
sentenciou que “quando não se 
faz escolas, falta dinheiro para 
presídios”. E comparou: “Um 

preso no Brasil custa R$ 2,4 mil 
por mês e um estudante do ensi-
no médio, R$ 2,2 mil por ano.” 
Por que não inverter essa lógica 
perversa? 

A proposta da Fieg sugere 
parceria com a União e os Es-
tados para expansão do ensino 
técnico de nível médio. A ideia, 
simples, barata e que não re-
quer construção de escolas, é o 
governo aproveitar a estrutura 
já montada do Sistema S para 
ações destinadas a aumentar a 
produtividade dos diversos se-
tores da economia, por meio da 
capacitação de mão de obra, e 
a acolher os jovens em situação 
de risco, possibilitando-lhes in-
serção no mercado de trabalho. 
Em Goiás, o Ebep possibilita 
aos estudantes concluir o ensino 
médio e aprender uma ocupação 
industrial, com índice de absor-
ção pelo mercado de trabalho ao 
redor de 80%. 

Enquanto muita gente pe-
regrina em busca de emprego, 
empresas batem às portas de 
nossas escolas atrás de profissio-
nais. 

A história ensina que in-
vestir em educação é o melhor 
caminho para o desenvolvimen-
to, provam Japão e Coreia, que 
deram a volta por cima após te-

rem sido arrasados por guerras. 
A Coreia do Sul tem a melhor 
nota no PISA (Programa Inter-
nacional de Avaliação de Estu-
dantes), da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). A média 
por lá é de 524 pontos, contra 
377 do Brasil, no desempenho 
em matemática, ciências e ca-
pacidade de leitura. Canadá tem 
516 e Finlândia, 511 pontos. 

É preciso seguir esses 
exemplos e reverter deficiências 
que o País apresenta nos fatores 
que contribuem para a produ-
tividade, o capital humano (re-
presentado pela educação e pela 
qualificação profissional) e a 
inovação.

“A ideia, sim-
ples, barata e que 
não requer cons-

trução de escolas, 
é o governo apro-
veitar a estrutura 

já montada do Sis-
tema S para capa-
citação de mão de 

obra”

PEDRO ALVES DE OLIVEIRA 
presidente da Federação das Indústrias do 

Estado de Goiás e dos Conselhos Regionais 
do Sesi e Senai

 Artigo publicado no jornal O Popular em 18/02/2017, revista Goiás Industrial em Abril 2017

A indústria faz escola
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ABIGRAF
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53ª Assembleia 
Geral Ordinária da 
Abigraf Nacional
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ABIGRAF

Assembleia apresenta resultados 
de triênio de gestão
Na ocasião, também foram eleitos os membros do Conselho 
Diretivo da Abrigraf Nacional

A Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás sediou 
a 53ª Assembleia Geral 

Ordinária da Abigraf Nacional 
no dia 28 de abril, em Goiânia, 
quando foi deliberado relatório, 
balanço e contas da Diretoria 
Executiva da entidade referentes 
ao ano de 2016. Participaram do 
evento o presidente do Conselho 
Diretivo, Julião Flaves Gaúna, o 
presidente da Diretoria Executi-
va da Abigraf, Levi Ceregato, o 
presidente da Abigraf Regional e 
do Sindicato das Indústrias Grá-
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ficas no Estado de Goiás (Sige-
go), Antonio de Sousa Almeida, 
e o presidente da Fieg, Pedro Al-
ves de Oliveira.  

Durante o evento, a gestão 
da Abigraf Nacional apresentou 
o balanço do quadriênio 2014-
2017. “A indústria gráfica tem 
uma tecnologia de ponta, mão de 
obra especializada e atendemos 
várias áreas do Brasil”, lembrou 
Ceregato, falando da integração 
do setor à economia brasileira.

Na sequência, foram trata-
dos temas da Abigraf Regional. 
O presidente Antonio de Sousa 
Almeida apresentou os resulta-
dos do Conselho Temático da 
Micro e Pequena Empresa, que 
teve reunião realizada no dia 24 
de abril.

Os associados Abigraf 
também foram apresentados às 
atualizações do Departamen-
to Jurídico, ao projeto Web To 

Presidente - Julião Flaves Gaúna (MS)
Vice-presidente - Cidnei Luiz Barozzi (SC)
 
Diretoria-Executiva
Presidente - Levi Ceregato (SP)
1º vice-presidente -Carlos Augusto Di 
Giorgio Sobrinho (RJ)
2º vice-presidente - Rodrigo Velloso de 
Almeida (MG)
Diretor de relações internacionais - Mário 
César Martins de Camargo (SP)
Diretor de relações políticas - Angelo 
Garbarski (RS)
Diretor-técnico - Roque Noschang (RS)
Diretor de micro e pequenas empresas - 
José Fernando da Silva Rocha (SC)
Diretor de relações com o mercado Carlos 
Roberto Jacomine da Silva (SP)
Diretor de sustentabilidade - Fabio Arruda 
Mortara (SP)
Vice-presidente Região Norte - José 
Conrado Azevedo Santos (PA)

Vice-presidente Região Nordeste - Josair 
Santos Bastos (BA)
Vice-presidente Região Sudeste - Vicente 
de Paula Aleixo Dias (MG)
Vice-presidente Região Sul - Jair Leite (PR)
Vice-presidente Região Centro-Oeste - 
Pedro Henrique A. Verano (DF)
Diretor-administrativo - Maria Angela 
Demoner Colnaghi (ES)
Diretor-administrativo-adjunto - Antonio 
de Sousa Almeida (GO)

Depizzol Neto (ES)
 
Diretoria Plenária
Sidney Anversa Victor (SP)
Tullio Samorini (ES)
João Batista Alves dos Santos (DF)
Luiz Carlos Dias de Oliveira (MG)
Marcone Tarradt Rocha (PB)

Walter Castro dos Santos (SE)
Edson Benvenho (PR)
Geraldo Cézar Miranda Simões (MG)
Altair da Graça Cruz (MS)
Francisco Sales Souza Gomes (BA)
Abilio de Oliveira Santana (PR)
Lourival Lopes dos Reis (RS)
Floriano Alves da Silva Junior (AL)
Stênio Gonçalves Andrade (SE)
Severino Rodrigues Chaves Filho (PB)
Osmar D´Almeida Santos Filho (RJ)
Jose Alves Brito (PI)

Conselho Fiscal
Titulares
Ricardo Marques Coube (SP)
Tales Vinicius Ximenes Carvalho (CE)
Osvaldo Luciani (SC)
Conselho Fiscal Suplentes
João Baptista Cardoso (SC)
Leopoldo Moreira Neto (GO)
Paulo Abel dos Santos (PI)

Nova composição do Conselho Diretivo da Abigraf Nacional

Print e às novidades do Prêmio 
Fernando Pini. O evento também 
consolidou a eleição dos novos 
Conselho Diretivo, Presidente e 
Vice-Presidente, para a Direto-

ria Executiva, membros efetivos 
e plenários, bem como para o 
Conselho Fiscal, membros efeti-
vos e suplentes, para mandato no 
triênio 2017/2020.
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POSSE

O presidente do Sigego e da Abrigraf Regional Goiás, An-
tonio Sousa Almeida, prestigiou a posse das entidades 
das indústrias gráficas do Piauí, o Sindicato das Indús-

trias Gráficas de Teresina (SIGRAT) e a Associação Brasileira 
da Indústria Gráfica (Abigraf Regional Piauí), no dia 17 de fe-
vereiro. Na ocasião, Antonio representou o presidente da Abi-
graf Nacional, Julião Flaves Gaúna. A solenidade de posse da 
gestão do triênio 2017-2019 reuniu todos os associados, mem-
bros da diretoria da Federação das Indústrias do Piauí (Fiepi), 
convidados e as autoridades.

Presidente do Sigego 
participa de posse 
no Piauí
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NEGOCIAÇÃO

Sindicatos chegam 
a acordo sobre 
convenção coletiva
Representação de empregadores e trabalhadores 
fecharam índice de reajuste em 4%

“A gente entende 
que não existe patrão 

sem colaborador e nem 
colaborador sem o pa-

trão. Então, precisamos 
estar juntos e manter 

uma parceria bem ativa 
para conseguirmos  

vencer”

O Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de Goiás 
(Sigego) e o Sindicato dos Trabalhadores em Indústrias 
Gráficas de Goiás e Tocantins celebraram Convenção 

Coletiva de Trabalho para o período 2017/2018. No dia 9 de maio, o 
assunto foi discutido durante Assembleia Extraordinária do Sigego, 
realizada no Edifício Pedro Alves de Oliveira, no Setor Leste Vila 
Nova, em Goiânia.

No acordo entre a representação dos trabalhadores e o sindicato 
patronal ficou acertado reajuste de 4%, incidindo sobre o salário de 
1º de maio de 2014, entre outros benefícios.

De acordo com o presidente do Sigego, Antonio de Sousa 
Almeida, o acordo em relação à proposta feita pelos trabalhadores 
é fruto de um bom relacionamento entre a categoria, que tem se 
mantido unida para o bom desenvolvimento do setor gráfico em 
Goiás.



CLT

Legislação trabalhista: 
o que muda para o 
empregador e para 
o trabalhador
Duas grandes mudanças na legislação favorecem o 
mercado, o crescimento e a oferta de emprego

O projeto de lei da re-
forma trabalhista pre-
vê mais de 100 mu-

danças na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). Já 
aprovado na Câmara dos De-
putados, em abril, o texto-ba-
se espera votação do Senado 
e, caso não tenha modifica-
ção, segue para sanção pre-
sidencial. As mudanças são 
vistas com bons olhos pela 
indústria, que prevê o retorno 
do crescimento e o aumento 
da oferta de empregos.

Um dos grandes pilares 
do projeto é de paz, de segu-
rança jurídica na relação com 
os trabalhadores. Atualmen-
te, a legislação defasada gera 
insegurança quando as con-
venções são anuladas parcial-
mente. A negociação coletiva 
permite que empresas e traba-
lhadores, por meio de sindi-
catos, acordem as condições e 
rotinas de trabalho, a partir das 

garantias da Constituição e dos 
princípios da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT). 
Mesmo assim, os acordos têm 
sido anulados judicialmente, 
em prejuízo de trabalhadores e 
empresários. Para o presidente 
do Sigego, Antonio Almeida, 
as alterações devem contribuir 
com o crescimento do país e 
com a geração de novos postos 
de trabalho. “Devemos experi-
mentar um crescimento positi-
vo”, assinala.

Terceirização
Outra grande mudança 

nas relações de trabalho será 
a Lei 4.302/1998, que definiu 
regras mais claras para tercei-
rização. Este tipo de vínculo é 
usado por 63,1% da indústria 
brasileira. A lei permite que 
todas as atividades possam ser 
terceirizadas dentro de uma 
empresa, incluindo as ativida-

des consideradas essenciais. 
Com isso, abre a possibilidade 
irrestrita para a contratação de 
terceirizados. As atividades-
-meio e as atividades-fim não 
têm mais distinção, o que deve 
evitar processos trabalhistas 
decorrentes da forma de con-
tratação, e há uma flexibiliza-
ção para estes contratos. Até 
agora, as contratações eram 
limitadas a atividades como 
limpeza e segurança, que são 
consideradas atividades-meio.

CLT
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Remuneração

Atualmente, a remuneração por 
produtividade não pode ser in-
ferior à diária correspondente 
ao piso da categoria ou salário 
mínimo. Com a reforma traba-

lhista, o emprega-
dor paga somente 
pelas horas efe-
tivamente traba-

lhadas.

Principais 
mudanças

Jornada intermitente

Atualmente a jornada é limitada 
a 8 horas diárias, 44 horas sema-
nais e 220 horas mensais, poden-
do haver até 2 horas extras por 
dia. Pelo novo texto é permitida 
a prestação de serviços de forma 
descontínua, podendo o funcio-
nário trabalhar em dias e horá-
rios alternados.

Descanso

O trabalhador 
que atua no re-
gime de trabalho 
de 8 horas diá-
rias tem direito 
a uma hora e ao 
no máximo duas 
horas de intervalo 
para repouso ou 
alimentação. Pelo 

projeto, o intervalo dentro da 
jornada de trabalho poderá ser 
negociado, desde que tenha pelo 
menos 30 minutos.

Férias

Com a reforma, as férias podem 
ser fracionadas em até três pe-
ríodos, sendo que um deles não 
pode ser inferior a 14 dias cor-
ridos e os períodos restantes não 
sejam inferiores a cinco dias cor-
ridos cada um.

Trabalho temporário

A Lei da Terceirização 
(13.429/17), sancionada em 
março, já havia mudado as re-
gras do tempo máximo de con-
tratação, de três meses para 180 
dias, consecutivos ou não. Além 
desse prazo inicial, pode haver 
uma prorrogação por mais 90 
dias, consecutivos ou não, quan-
do permanecerem as mesmas 
condições.

Terceirização

A medida estabelece uma qua-
rentena de 18 meses entre a de-
missão de um trabalhador e sua
recontratação, pela mesma em-
presa, como terceirizado. O tex-
to prevê ainda que o terceirizado 
deverá ter as mesmas condições 
de trabalho dos efetivos. Para 
evitar futuros questionamentos, 
o substitutivo define que a ter-
ceirização alcança todas as ati-
vidades da empresa, inclusive a 
atividade-fim.

Demissão

Atualmente, a CLT prevê demissão 
nas seguintes situações: solicitada 
pelo funcionário, por justa causa ou 
sem justa causa. Apenas no último 
caso, o trabalhador tem acesso 
ao FGTS, recebimento de multa 
de 40% sobre o saldo do fundo 
e direito ao seguro-desemprego. 
Pelo novo texto, o contrato de 
trabalho poderá ser extinto de 
comum acordo, com pagamento 
de metade do aviso prévio e 
metade da multa de 40% sobre 
o saldo do FGTS. O empregado 
poderá ainda movimentar até 80% 
do valor depositado pela empresa 
na conta do FGTS, porém não terá 
direito ao seguro-desemprego.

CLT
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Acordo coletivo

O texto mantém o prazo de vali-
dade de dois anos para os acor-
dos coletivos e as convenções 
coletivas de trabalho. Conven-
ções e acordos coletivos pode-
rão prevalecer sobre a legisla-
ção. Dessa forma, sindicatos e 
empresas poderão negociar con-
dições de trabalho diferentes das
previstas em lei.

Contribuição sindical

A contribuição obrigatória pas-
sará a ser opcional para empre-
gados e empregadores. Atual-
mente o tributo corresponde a 
um dia do trabalho por ano, para 
o trabalhador, e a um percentual 
do capital social da empresa, no 
caso dos empregadores. Com a 
reforma trabalhista, a contribui-
ção passa a ser opcional.

Gravidez

Mulheres grávidas ou lactantes 
estão proibidas de trabalhar em 
lugares com condições insalu-
bres. Não há limite de tempo 
para avisar a empresa sobre a 
gravidez. Pela proposta do go-
verno, é permitido o trabalho 
em ambientes considerados in-
salubres, desde que a empresa 
apresente um atestado médico 
que garanta que não há risco ao 
bebê nem à mãe.

Ações trabalhistas

O trabalhador que entra com 
ação contra empresa não arca 
com nenhum custo na legislação 
atual e pode faltar até três audi-
ências judiciais. Com a mudança 
nas leis trabalhistas, o benefício 
da justiça gratuita passará a ser 
concedido apenas aos que com-
provarem insufi ciência de recur-
sos. Os demais serão obrigados 
a comparecer às audiências na 
Justiça do Trabalho e arcar com 
as custas do processo, caso per-
cam a ação.

Transporte 

Trabalhadores têm direito a in-
cluir o tempo gasto para chegar 
ao trabalho como horas de jor-
nada, quando não há acesso em 
transporte público e a empresa 
fornece transporte alternativo. 
Pela proposta do governo, o 
tempo despendido até o local de 
trabalho e o retorno, por qual-
quer meio de transporte, não 
será computado na jornada de 
trabalho.

Rescisão contratual

Hoje é exigida que a homolo-
gação do contrato seja feita em 
sindicatos. Com a mudança, ela
passa a ser feita na própria em-
presa, na presença de advogados 
do patrão e do sindicato.

Falta de registro

O texto atual da CLT estabelece 
multa de meio salário mínimo 
regional por empregado não re-
gistrado, acrescido de igual va-
lor em caso de reincidência. Pela 
proposta do Governo, a multa, 
para empregador que mantém 
empregado não registrado, passa 
a ser de R$ 3 mil.
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REGISTRO

Estudo apresenta 
realidade da 
indústria

Os gráficos de todo o Brasil 
participaram da pesquisa Sonda-
gem da Indústria Gráfica 2017. 
Pela internet, responderam ques-
tões estratégicas sobre a realidade 
atual das indústrias.

O material será usado pelo 
Departamento de Estudos Econô-
micos da ABIGRAF para publica-
ção de estudo com referência ao 
índice de confiança do setor grá-
fico e identificação das condições 
atuais do mercado.    

Os resultados são apresen-
tados com exclusividade para 
empresários e sindicatos. Quanto 
maior o número de participan-
tes, mais representativo e seguro 
se torna o estudo. Para mais in-
formações, envie um e-mail para 
pesquisa@abigraf.org.br

Palestras apresentam setor 
de embalagem

Com o Seminário Packaging on the Road – Inovações 
Tecnológicas em Embalagens, o Instituto de Embalagens leva 
informações estratégicas sobre a indústria de embalagens 
para diversas cidades brasileiras. No último dia 21 de junho, 
foi realizada edição do evento na Escola Senai, na Vila Canaã, 
em Goiânia.

Cerca de 80 pessoas, entre técnicos do setor, empresários, 
donos de marcas, e 40 alunos do curso técnico em Processos 
Gráficos participaram da programação com o objetivo de apre-
sentar as tendências e promover o aumento da competitividade. 

As palestras foram ministradas por experientes espe-
cialistas do setor, representantes de marcas como 3M, Coim, 
Papyrus, Dupont, Alpha Clicheria, Goss Comunit, Easy Color 
e Cyan Química. 

O evento trouxe temáticas como Variáveis de impres-
são; como interagem e impactam no resultado final do traba-
lho impresso; Tendências em pré-impressão e tecnologias de 
gravação; Papel Cartão e suas aplicações; Impressão offset 
– evolução dos equipamentos; Qualidade e eficiência com sis-
tema de visão, entre outros. 

Durante o evento, ainda foi doado um kit completo de 
literatura sobre todo o segmento de embalagem para a UNIT 
da Escola.
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A versátil impressora A3+ C911 oferece qualidade de impressão a 
cores de alta de�nição e desempenho com velocidades de até 50 
ppm. Ideal para impressões e artes grá�cas, permite uma impressão 

�exível em papel brilhante, película, papel de transferência e 
papel à prova de água.

C911

OS MELHORES EQUIPAMENTOS DIGITAIS PARA ÁREA GRÁFICA 

VOCÊ ENCONTRA NA MBM

C711N

A impressora C711n é a solução perfeita para uso grá�co com alta 
qualidade e de�nição em cores. A tecnologia Single Pass Color 
proporciona impressões em mídias de até 250 g/m2, envelopes e 
banners. Impressão duplex (frente e verso - opcional), impressão 
colorida de até 34 ppm, branco e preto de 36 ppm, conectividade à 
rede, USB 2.0 de alta velocidade e porta paralela.

Com os equipamentos de impressão adequados você ganha tempo, 
economiza e ainda deixa o cliente mais satisfeito. Conheça a máquina 

ideal para sua grá�ca e deixe seu cliente com uma boa impressão.

Anuncio.pdf   1   26/06/17   08:55

Gráfi cos recebem
homenagem

O Dia do Gráfi co foi marcado em 
Goiás pela homenagem da Câ-
mara Municipal de Goiânia, na 

noite do dia 14 de março. Uma sessão especial 
condecorou 61 profi ssionais, em homenagem 
ao Dia do Gráfi co, no Plenário da Casa. A ses-
são especial foi proposta pelo vereador Ansel-
mo Pereira (PSDB), que destacou o papel dos 
gráfi cos para a difusão do conhecimento.

Esta foi a primeira vez, em 81 anos, que 
a Casa prestou homenagem ao Dia do Gráfi co, 
celebrado nacionalmente em 7 de fevereiro. 
“A invenção dos tipos móveis foi uma revo-
lução mais radical do que a internet. Com ela, 
os gráfi cos se tornaram parceiros diretos para a 
educação e a informação, numa escola que não 
se conhecia”, declarou, em discurso o vereador 
propositor.

A origem desta data comemorativa é uma 
homenagem a mais longa greve da categoria, 
realizada no ano de 1923, em São Paulo e que 
durou 42 dias.
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GIRO ABIGRAF

NOVIDADES
Conhecida no mercado como o maior e mais completo palco dos lançamentos e novidades em 

tecnologia e soluções para os mercados de impressão e comunicação visual, a Serigrafia Sign Fu-
ture Textil volta ao Expo Center Norte, em São Paulo de 12 a 15 de julho de 2017, com dois pavi-
lhões, mais de 25 mil m² de área total e uma estimativa de 30 mil visitantes nos 4 dias de exposição.

RIO DE JANEIRO
IPS RIO

O Rio de Janeiro se prepara para 
receber a 3ª Feira de Impressão Digi-
tal, Sublimação e Serigrafia, que ocorre 
de 21 a 29 de setembro, no Sul Améri-
ca. Voltado para empresários, a IPS Rio 
apresentará linhas de produtos e/ou ser-
viços, como impressão digital em gran-
des formatos, sublimação, suprimentos, 
comunicação visual e serigrafia. Mais 
informações: www.ipsfair.com.br.

SÃO PAULO

De 23 a 26 de julho, no Expo Center 
Norte, em São Paulo (SP), ocorre a 31ª edição 
da Escolar Office Brasil, evento apoiado pela 
Abigraf. Principal feira de negócios de pro-
dutos para papelarias, escritórios e escolas, a 
Escolar Office Brasil reúne as mais importan-
tes empresas do segmento para a temporada 
de volta às aulas e lançamentos de produtos 
amplamente diversificados para papelarias, 
escritórios e escolas, tecnologia, artesanato, 
mochilas, entre outros. Mais informações: 
http://www.escolarofficebrasil.com.br/2017/
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Gráfica A terceira edição do Semi-
nário Sul Brasileiro da Indústria Gráfica 
será realizado no dia 21 de outubro, no 
Auditório Caio Amaral Gruber do Centro 
de Eventos do Sistema Fiep, em Curitiba 
(PR). Empresários, empreendedores, ges-

CURITIBA

tores, palestrantes e fornecedores de insu-
mos gráficos estarão reunidos para buscar 
oportunidades de negócios, conhecer as 
tendências do setor e aprimorar a gestão 
dos seus empreendimentos.
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RECONHECIMENTO

A Abigraf Regional Rio Grande do Sul 
premia, no dia 28 de julho, na sede da Fiergs, 
os vencedores do 13º Prêmio Gaúcho de Ex-
celência Gráfi ca, realizado com coordenação 
dos trabalhos feita pela Associação Brasileira 
de Tecnologia Gráfi ca (ABTG).

Guia orienta sobre 
NR 12

A Abrigraf Nacional e parceiros dispo-
nibiliza o Guia Orientativo Indústria Gráfi ca: 
NR12 - Identifi cação de Riscos e Medidas de 
Segurança para Máquinas e Equipamentos. O 
guia visa orientar as indústrias gráfi cas quanto 
aos requisitos relacionados a possíveis riscos 
das máquinas e equipamentos, novos ou usa-
dos, voltados aos processos de fabricação de 
impressos, com abrangência aos processos de 
Pré-Impressão, Impressão e Pós-Impressão. 
Está disponível para download no site da Abi-
graf Nacional.

PARCERIA Prêmio Benny

O “Oscar da produção gráfi ca”, como é conhecido o Premier Print Awards, é a mais importan-
te e conhecida premiação da Indústria Gráfi ca Internacional. Batizado de Benny em homenagem a 
Benjamin Franklin, um dos primeiros e mais talentosos editores da América, conta, este ano, com 
parceria entre a Confederação Latino Americana da Indústria Gráfi ca (Conlatingraf) e a Printing 
Industries of America (PIA), para inscrever gratuitamente no certame todas as peças vencedoras na 
categoria Ouro do Concurso Latino Americano de Produtos Gráfi cos Theobaldo De Nigris.

Você sabia que as empresas 

brasileiras produtoras de papel 

obtêm 100% da celulose a partir 

de florestas plantadas?*                

A área de florestas plantadas no 

Brasil equivale a 2.2 milhões de 

campos de futebol.*

Desenhar aumenta a criatividade. 

Estimule seus filhos a desenhar 

tranquilamente, pois o papel é feito 

de madeira natural e renovável.

  mais criatividade 

  mais florestas plantadas  

Para descobrir fatos 

ambientais surpreendentes 

sobre a comunicação 

impressa e o papel, visite 

www.twosides.org.br

*Ibá - Indústria Brasileira de Árvores 2016/2017

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.
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ARTIGO

 Carlos Henrique Santos Amorim

Por que é que a indústria 4.0 
está criando tal interesse?

As empresas estão dedi-
cando equipes especiali-
zadas e criando redes in-

terindustriais para impulsionar 
seu desenvolvimento. Uma das 
razões pelas quais os players da 
indústria estão investindo re-
cursos tão significativos na In-
dústria 4.0 é que as alavancas 
de produtividade tradicionais 
foram amplamente esgotadas. 
Nas décadas de 1970 e 1980, a 
adoção magra foi o facilitador, 
com o sistema da Toyota ampla-
mente adotado nas regiões oci-
dentais (principalmente países 
de alto custo). A terceirização e 
“offshoring” permitiram maior 
lucratividade na década de 
1990, movendo a fabricação de 
baixa habilidade para países de 
baixo custo (LCC). Na década 
de 2000, as vantagens da “des-
localização” começaram a dimi-
nuir à medida que os salários da 
LCC aumentavam e os custos 
de frete aumentavam.Tempo de 
mercado e capacidade de res-
posta do cliente são os princi-
pais fatores de competitividade 
da atualidade e as empresas es-
tão investindo em tecnologias 
de automação e robótica que 
têm o potencial de atender aos 
níveis de custo de mão-de- obra 
da LCC em qualquer local.

As empresas estão rede-
senhando suas redes de fabrica-
ção e se aproximando de seus 
clientes e centros de P &amp; 
D . A pressão sobre as empresas 
continua a aumentar, e muitos 
estão procurando novas opor-
tunidades para aumentar a pro-
dutividade. As tecnologias dis-
ruptivas da Indústria 4.0, como 
a fabricação de TI e capacida-
de de computação aumentada, 
mantêm a promessa de fábricas 
inteligentes que são altamente 
eficientes e cada vez mais inte-
gradas. Os dados são o princi-
pal motor: os líderes em todas 
as indústrias estão alavancando 
dados e análises para conse-
guir uma mudança de passo na 
criação de valor. Uma grande 
abordagem analítica de dados 
avançados pode resultar em 
um aumento de 20 a 25% no 
volume de produção e até uma 
redução de 45% no tempo de 
inatividade.

As tecnologias disruptivas 
habilitadas digitalmente, que 
provavelmente terão um impac-
to significativo na fabricação nos 
próximos 10 anos, são inovações 
reais, como a realidade aumen-
tada, enquanto outras como Big-
Data e análises avançadas já fo-
ram aplicadas na fabricação há 
algum tempo.

Neste ponto, surge a per-
gunta: Qual é a novidade aqui? 
A Industry 4.0 é apenas mais 
uma repetição do que é conhe-
cido como sistemas de execução 
de fabricação (MES) desde a dé-
cada de 1990? Acreditamos de 
outra maneira. Pesquisas mos-
tram que todas as tecnologias a 
seguir, por várias razões, estão 
em um ponto de inflexão hoje e 
estão maduras para interromper 
a cadeia de valor de fabricação. 
Para ser mais preciso, há quatro 
grupos de tecnologias que preci-
sam ser examinadas.

Dados, potência computa-
cional e conectividade. Este gru-
po, que compreende grandes da-
dos, a Internet das Coisas (IoT) e 
a tecnologia da nuvem, é impul-
sionado principalmente por uma 
redução significativa nos custos 
que torna possível o uso onipre-
sente de sensores e atuadores e 
permite armazenamento, trans-
missão e em processamento. Por 
exemplo, no IoT, sensores e atu-
adores incorporados em objetos 
físicos são interligados através 
de redes com e sem fio. Essas 
redes produzem grandes volu-
mes de dados que fluem para os 
computadores para análise, en-
quanto todos os objetos físicos 
são capazes de sentir seu am-
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biente e se comunicar de forma 
autônoma entre si. Hoje, todos 
os pré-requisitos para aplicações 
IoT estão finalmente entrando 
em vigor: a interoperabilidade 
é possível graças a novos proto-
colos de comunicação especial-
mente concebidos para a intera-
ção máquina-máquina (M2M).

A conectividade é ativa-
da pelas tecnologias LPWA que 
fornecem a infraestrutura sem 
fio para conectar milhares de 
nós IoT. E, finalmente, a aces-
sibilidade está sendo alcança-
da com os preços de hardware 
IoT previstos de apenas US $ 1 
por nó IoT no futuro próximo. 
Analítica e inteligência. Duran-
te os últimos anos, registaram-
-se progressos significativos no 
domínio do conhecimento nesta 
área. Embora durante um longo 
período de tempo, apenas tarefas 
simples e repetitivas pudessem 
ser realizadas por robôs, avan-
ços na inteligência artificial e 
aprendizagem de máquinas, bem 
como o aumento exponencial de 
dados disponíveis e técnicas es-
tatísticas melhoradas permitem 
a digitalização e automação do 
trabalho de conhecimento e aná-
lise avançada.

O sistema cognitivo da 
IBM, Watson, por exemplo, é 
capaz de responder a perguntas 
complexas baseadas em ideias 
sintetizadas a partir de grandes 
quantidades de dados não estru-
turados. Uma aplicação proemi-
nente do software encontra-se no 
cuidado do câncer. Vários hospi-
tais dos EUA usam Watson para 
identificar opções de tratamento 
para pacientes individuais, anali-
sando suas informações médicas 
contra a literatura de pesquisa, 

histórias de casos e diretrizes de 
tratamento estabelecidas, jun-
tamente com o feedback de on-
cologistas especialistas. Este é 
apenas um exemplo de como as 
atividades baseadas no conheci-
mento podem ser automatizadas 
para produzir valor e representa 
uma prévia das coisas por vir.

Interação homem-máqui-
na. O motor de uma maior in-
teração homem-máquina é o 
aumento da familiaridade do 
consumidor com novas maneiras 
de interagir com máquinas que 
vêm do crescente uso de dispo-
sitivos pessoais. As interfaces de 
toque já estão onipresentes no 
mundo do consumidor hoje e o 
reconhecimento de gestos, bem 
como os dispositivos de reali-
dade virtual e aumentada, estão 
cada vez mais em uso. A familia-
ridade com tais dispositivos faci-
litará a implementação de siste-
mas como um recurso natural no 
ambiente de produção.

De fato, empresas como 
a start-up alemã Ubimax já são 
pioneiras em aplicativos que fun-
cionam, por exemplo, em óculos 
inteligentes de diferentes prove-
dores para tornar os processos de 
armazém, montagem e serviço 
mais eficientes através de instru-
ções ao vivo que são sobrepostas 
no campo visual do trabalhador 
que desgasta o dispositivo. Outra 
dimensão é a crescente interação 
física entre máquinas e seres hu-
manos, onde máquinas e seres 
humanos trabalham em proximi-
dade física muito mais próxima 
e onde as máquinas podem faci-
litar tarefas anteriormente árdu-
as para os seres humanos. Um 
exemplo é o Festo ExoHand, que 
funciona como um exoesqueleto 

que emula a anatomia e a fisio-
logia da mão humana. É usado 
como uma luva e pode suportar 
os movimentos manuais de es-
forço, transmitindo os movimen-
tos da mão humana para a mão 
de um robô. Como resultado, o 
trabalhador pode realizar uma 
determinada tarefa por um perí-
odo de tempo mais longo e mais 
rápido do que antes.

Conversão de digital para 
físico. Aqui, uma combinação de 
custos decrescentes, ampliação 
da gama de materiais e avanços 
na precisão e na qualidade são os 
impulsionadores da relevância. 
Por exemplo, a impressão 3D 
passou de apenas ser aplicável a 
polímeros e metais a uma ampla 
gama de materiais, incluindo vi-
dro, biocélulas, açúcar e cimen-
to. Ao mesmo tempo, o tamanho 
máximo da impressão 3D au-
mentou mais de dez vezes desde 
a década de 1990 até hoje. Não é 
apenas a fabricação de aditivos 
que está se tornando mais rele-
vante, mas também tecnologias 
como robótica avançada e op-
ções cada vez mais econômicas 
para armazenar energia e formas 
inovadoras de colheita de ener-
gia. Avanços significativos em 
inteligência artificial, visão de 
máquina e comunicação M2M 
foram feitos dentro do campo 
da robótica avançada, juntamen-
te com atuadores mais baratos. 
A combinação de tecnologias 
destes grupos não só permite a 
tradução do físico para o mundo 
virtual, mas também facilita a li-
gação de volta do mundo virtual 
para o mundo físico.



INOVAÇÃO QUE CUIDA DAS PESSOAS

O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS 
MUNICÍPIOS CONSTRUÍDO COM DIÁLOGO 
E PARTICIPAÇÃO.

Para ser efi ciente e justo, o Programa Goiás na Frente ouviu todos os 246 prefeitos do Estado, 
independentemente dos partidos. Eles apresentaram as demandas de suas cidades e o 
resultado já pode ser visto.

Os investimentos do Programa Goiás na Frente 
foram defi nidos em comum acordo com foco 
no que cada cidade precisa.

Os recursos estão disponíveis para os 
prefeitos de todas as cidades.

As obras já estão começando em todas as 
regiões do Estado. No total serão aplicados 500 
milhões de reais em convênios municipais 
que já estão em processo de aprovação.

Uma nova forma de gestão, onde se ouve 
e se faz em conjunto, respeitando a realidade de 
cada município.

Resultado: Com todos os municípios ouvidos, 
Goiás ganha uma gestão mais democrática e mais 
efi caz no atendimento às pessoas.


