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INDÚSTRIA GRÁFICA PAULISTA

Associados

Você está recebendo o Guia de Parcerias e Benefícios da Indústria
Gráfica, oferecidos aos associados ABIGRAF-SP. Se a sua indústria já é associada, aproveite e utilize o maior número possível de
benefícios. Se ainda não é, entre em contato com a ABIGRAF, associe-se e comece a utilizar imediatamente.

MUITOS BENEFÍCIOS PARA
TODOS QUE FAZEM A INDÚSTRIA
GRÁFICA PAULISTA CADA VEZ
MAIS FORTE.

S

er um associado da ABIGRAF-SP é ser ouvido e representado por quem mais entende do segmento gráfico paulista. É ter representatividade, participar de tomadas de decisões, que criam
oportunidades reais de desenvolvimento e inovação para o setor, elo fundamental na cadeia produtiva de comunicação.
Também é usufruir de inúmeros benefícios que capacitam, orientam, divertem e atendem as diferentes
necessidades da sua indústria. Assim, abrimos oportunidades, geramos valor para o seu negócio e seus
funcionários. São inúmeros benefícios entre consultorias, descontos, créditos, infraestrutura, treinamentos, assessoria jurídica, Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica, entre outros.
Nas próximas páginas, você saberá como funciona cada benefício e suas vantagens, que só o associado da ABIGRAF-SP possui e perceberá a diferença que eles podem fazer.
Seu envolvimento é o combustível para ABIGRAF-SP empregar toda sua força e fazer a cada dia a Indústria Gráfica Paulista mais unida e forte.

Para associar-se, ligue
(11) 3232-4500 ou envie email para:
associativismo@abigraf.org.br
Você também pode acessar nosso site:
www.abigrafsp.org.br
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA GRÁFICA REGIONAL SÃO PAULO

A

ABIGRAF-SP foi fundada em 1968, e representa um parque gráfico estadual formado por cerca de 7 mil empresas.

Entre os seus objetivos estão a elaboração de estratégias para a promoção, desenvolvimento e ampliação do setor no Estado, principalmente no interior paulista. Coordena ainda grupos empresariais que
são instruídos conforme o perfil ou segmento de atuação para que seja
criada a solução mais eficiente possível para os problemas específicos
de acordo com cada área.
Acesse www.abigrafsp.org.br
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Benefícios da ABIGRAF
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Acesso às informações econômicas do setor
Para ser cada vez mais competitivo no mercado, é preciso entender toda a sua conjuntura. O Departamento de Estudos Econômicos da ABIGRAF-SP desenvolve um levantamento especializado para oferecer um panorama econômico sob medida para o setor, como análise mensal do emprego e da balança
comercial, além de um boletim de atividade industrial mensal. Empresas associadas podem solicitar
dados estatísticos personalizados conforme seu interesse.
Acesse www.abigraf.org.br

Assessoria Jurídica
Tenha à sua disposição artigos, legislações e acompanhamentos dos projetos de lei e matérias relevantes sobre o setor com o serviço de Assessoria Jurídica. A empresa que for associada à entidade
conta com toda a assessoria profissional consultiva ligadas às questões trabalhistas, tributárias e fiscais. Dependendo da demanda e do interesse do setor, a ABIGRAF-SP pode elaborar inclusive pleitos
aos orgãos governamentais.
Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500 ou envie um e-mail para dejur@abigraf.org.br

Banco de Empregos
Acesse livremente a maior e mais completa ferramenta de busca de empregos e currículos da Indústria Gráfica.
Com uma interface mais moderna e intuitiva, o Banco de Empregos é o canal ideal para quem procura
por oportunidades de trabalho disponíveis no setor.
› Mais de 1.000 empresas em busca de profissionais qualificados.
› Mais de 84 mil visitas mensais.
› Cadastro gratuito de vagas e currículos.
Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500 ou acesse www.sindigraf.org.br

Confraternização da Indústria Gráfica Paulista
As entidades da Indústria Gráfica Paulista se reúnem para a confraternização destinada aos empresários e representantes de associações e entidades de toda a cadeia produtiva.
Participam deste importante evento cerca de 150 representantes setoriais, jornalistas, consultores,
personalidades políticas e inúmeros executivos de instituições de classe de diferentes segmentos da
indústria gráfica.
Uma excelente oportunidade de encontrar seus principais e potenciais clientes e fechar o ano com
“chave de ouro”.
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Declarações para licitações e fornecimento a
órgãos públicos
Associado ABIGRAF-SP tem gratuidade na emissão de declarações de regularidade, capacidade técnica, parque gráfico e equipe técnica.
Documentos exigidos em licitações públicas ou cadastramento para fornecimento a diversas empresas
privadas.
Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500 ou envie um e-mail para abigraf@abigraf.org.br

Desconto na locação do auditório
A ABIGRAF-SP oferece espaço para realização
de seu evento com valores subsidiados. O auditório tem capacidade para 80 pessoas, possui ar
condicionado, telão, sistema de som e projetor.
Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500
ou envie um e-mail para dmark@abigraf.org.br

Divulgação da empresa no Anuário Brasileiro
da Indústria Gráfica
O Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica é a principal fonte de referência do setor no País. Traz em
suas 290 páginas:
› Diretório da Indústria Gráfica, com informações completas de 1.702 empresas, de
490 cidades de todo o País.
› Guia de Fornecedores Gráficos, composto pelos dados de 484 fabricantes e representantes de equipamentos, insumos, matérias-primas, sistemas e prestadores de serviços.

› Análise econômica dos diversos segmentos que compõem a indústria
gráfica brasileira.
› Tabelas com os números da balança comercial do setor.
› Endereço de 105 organizações como escolas, sindicatos e entidades.
Para mais informações, ligue para (11) 3232 4500 ou envie um e-mail
para editoracg@gmail.com
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Minimatéria e assinatura da Revista ABIGRAF
Esta é a chance que os associados têm de contar gratuitamente com
uma publicação de renome na Indústria Gráfica para se atualizar e
acompanhar os principais acontecimentos e dicas do mercado.
Revista ABIGRAF - Criada em 1975, a revista é considerada a maior
e mais importante revista do setor gráfico em toda a América Latina,
ganhadora de grandes prêmios por seu conteúdo repleto de arte e
com informações completas sobre o setor. Entre os principais temas
estão questões do cenário nacional e internacional, economia, produtos e processos gráficos, gestão empresarial, legislação, perfil de
empresas e empresários, arte e muitos outros.

Participação nos Grupos Empresariais
› Grupo Empresarial de Cadernos (GE-CADE)
› Grupo Empresarial de Embalagens (GE-EMBA)
› Grupo Empresarial de Etiquetas Adesivas (GE-ETAD)
› Grupo Empresarial para Impressão de Livros e Revistas (GE-EDITORIAL)
› Grupo Empresarial de Impressos Promocionais (GE-PROM)
› Grupo Empresarial de Impressos de Segurança
› Grupo Empresarial de Sustentabilidade (GE-SUSTENT)
› Grupo Empresarial de Comunicação Visual (GE-SIGN)
› Grupo de Trabalho de Recursos Humanos (GT-RH)
› Grupo de Trabalho de Assuntos Tributários (GT-AT)
Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500 ou envie um e-mail para gruposempresariais@abigrafsp.org.br

Pesquisa de Salários e Benefícios na Indústria
Gráfica Paulista
A Melhor Ferramenta para Administração de Cargos, Salários e Benefícios
O estudo tem como principais objetivos identificar e analisar as práticas e tendências de remuneração para o mercado gráfico, fornecendo informações valiosas para uma adequada avaliação e definição das políticas de gestão de pessoas.
O material da última edição contou com a participação de 41 indústrias gráficas de pequeno, médio
e grande porte, representativas dos segmentos que compõem o parque industrial gráfico paulista,
envolvendo o total de 9.872 trabalhadores e contempla 224 cargos com descrição, até o nível de
gerência, além dos benefícios e outras práticas de recursos humanos.
O material contém: Relação de Empresas Participantes, Distribuição das Empresas por Porte e Segmento, Gráficos Analíticos, Relação e Descrição dos Cargos Pesquisados, Medidas Estatísticas –
Mercado Geral, por porte e segmentos, além de Relatório de Benefícios e Políticas de RH.
Informações / orientações para a aquisição do material, poderão ser obtidas através do e-mail
dejur@abigraf.org.br ou (11) 3232-4515.
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Salas de reunião
Para maior conforto e comodidade dos seus associados, a
ABIGRAF-SP oferece gratuitamente salas para a realização de reuniões e encontros empresariais.

Informações atuais sobre a ONS27
O Organismo de Normalização Setorial de Tecnologia Gráfica (ONS-27) é credenciado
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e é o responsável por elaborar
as Normas Técnicas do setor gráfico brasileiro.
As comissões de estudo dessa organização reúnem-se periodicamente para definir especificações,
métodos de ensino, terminologias, qualidade de materiais, padronização de produtos e outros fatores
normativos e materiais informativos.
O associado tem o benefício de receber informações atuais sobre as normas elaboradas, revisadas
ou em estudo e demais documentos para que sua gráfica esteja sempre de acordo com os padrões
estabelecidos.
Mais informações em: (11) 2797-6700 ou ons27@abtg.org.br
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Descontos em pousadas, hotéis e chalés com
o Club de Férias
O Club de Férias® disponibiliza hospedagem em pousadas,
chalés, hotéis e colônias de férias de todo o Brasil. O benefício
é válido para empresários, funcionários e dependentes das empresas associadas.
As opções de destinos e valores estão disponíveis no site:
www.clubdeferias.tur.br
Para mais informações, ligue para (11) 3101-0002 / 3101-4002 ou envie um e-mail para club_deferias@hotmail.com

Colônia de férias Praia Grande-SP
Colônia de Férias localizada na Praia Grande - SP, mais especificamente na Vila Mirim, no litoral Sul de São Paulo.
Seu funcionamento é durante o ano inteiro com exceção do mês de agosto (manutenção). Aproveite uma
diária completa com café da manhã, almoço e jantar inclusos.
A ficha de inscrição, a reserva e mais informações estão disponíveis em www.abigrafsp.org.br.
Para efetuar suas reservas, basta preencher a Ficha de Inscrição e encaminhar por e-mail.

Ingressos com desconto na Bilheteria.com
Em parceria com a Bilheteria.com, oferecemos aos associados a oportunidade de adquirir ingressos para parques, passeios, teatro, shows e muito mais no site, com preços
especiais e toda a comodidade. Confira as opções de entretenimento em oferta no site.
Para ter as vantagens exclusivas de associado, será necessário informar login e senha
ao acessar.
Mais informações: associativismo@abigraf.org.br ou 11 3232 4500.
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Printaki
A PRINTAKI se destina a pequenas e médias gráficas associadas da
ABIGRAF-SP.
Novo formato: A sua loja virtual com condições imperdíveis.
Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500 ou envie um e-mail
para associativismo@abigraf.org.br

Parceria Adobe
A ABIGRAF, mais uma vez empenhada em levar condições realmente vantajosas em produtos e serviços para seus associados, firmaram parceria exclusiva com a ADOBE/Buysoft.
Pensando na sua segurança e produtividade, oferecemos a versão corporativa da Adobe
Creative Cloud com descontos de até 40%. Incluindo:
- Suporte em português e com time próprio - que conta com 5 especialistas White Glove,
o nível mais alto de suporte - sem robôs e sem terceirizados;
- Atendimento com a Buysoft: parceira Platinum Adobe, o maior grau de parceria da marca;
- Console da Creative Cloud corporativo que permite alocar, realocar licenças, efetuar compras de assinatura pro-rata e 1 tb de espaço de armazenamento para cada usuário.
Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500 ou envie um e-mail para associativismo@abigraf.org.br

Calcgraf
Uma parceria que dará a sua gráfica benefícios exclusivos.
A Calcgraf e a ABIGRAF firmaram parceria para trazer novos e exclusivos benefícios para as gráficas associadas. Confira abaixo as soluções que fazem
parte dessa parceria.
A Calcgraf atua há mais de 30 anos no desenvolvimento de soluções de alto valor agregado para a Indústria
Gráfica, atendendo empresas de todos os portes e segmentos.
Consulte-nos sobre os descontos oferecidos.
Envie um e-mail para associativismo@abigraf.org.br
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Isidora
Web-to-print é uma ferramenta de vendas através da internet com
sites de conexão exclusiva gráfica-cliente (negócio a negócio) ou
loja aberta ao mercado (gráfica-consumidor).
Associados Abigraf têm 12% de desconto no valor de instalação
da plataforma.
Pra maiores informações, envie um e-mail para info@isidora.com.br ou ligue para (11) 5093-0734.

Positivo Informática
Associados à ABIGRAF-SP têm 10% de desconto na compra de computadores, notebooks, tablets, celulares, servidores, e outros produtos da Positivo Informática, além da facilidade de comprar sem sair do
escritório. Para usufruir desse excelente benefício, o associado deve
entrar em contato com a ABIGRAF-SP e solicitar seu login e senha.
Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500, envie um e-mail para associativismo@abigraf.org.br
ou acesse www.revendedorpositivo.com.br

Rede de permutas - Tradaq
Para aumentar os lucros e reduzir os gastos dos associados, oferecemos um
conceito inovador realizado pela Tradaq, a maior rede de permutas do Brasil.
Por meio de milhares de operações, entre centenas de empresas, o serviço
possibilita que você venda um produto para uma empresa participante e receba de outra integrante, produtos ou serviços que esteja precisando. Ao realizar esta troca, você melhora
seu fluxo de caixa, a sua força de vendas e ganha muitos outros benefícios.
Para mais informações, ligue para (11) 3508-4100 ou acesse www.tradaq.com.br/parceria-abigraf

Descontos em software gráfico com a
Zênite Sistemas
A parceria ABIGRAF-SP x Zênite no G.Works Enterprise 3.0 lite, proporciona as
gráficas a possibilidade de manter um sistema de orçamento, ordem de serviço,
gestão financeira, controle de clientes, entre outros. Possui também mapa de custos integrado e elaborado gratuitamente.
O GE Lite atende os segmentos de offset plana, serigrafia, digital e comunicação visual. Tem valor único independente do número de usuários. A implantação e treinamento podem ser realizados via web além de suporte gratuito.
A Zênite também possui outras versões do GE com opções e valores atrativos. Para mais informações, ligue
(31) 3419-7300 ou envie um e-mail para vendas@zsl.com.br
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Parceria Micromac
Conheça o Suporte de TI para empresas
Solucione os problemas de T.I de sua empresa, contando com um time de técnicos especializados prontos para lhe atender.
› Suporte especializado que parte do atendimento online até a gestão de T.I completa.
› Suporte Técnico On-line (Remoto, Telefônico e Whatsapp)
› Monitoramento proativo do ambiente de TI;
› Configuração de Software;
› Atendimento Programado;
› Gestão da TI completa
› Atendimento presencial/campo
› Atendimento remoto/virtual
› Atendimento Nível 2
› Atendimento Nível 3
› Técnico Alocado dentro da empresa
› Planejamento anual de investimentos e TI
› Relatório mensal de chamados
› Documentação do Ambiente de TI
E-MAIL
A combinação entre as soluções de e-mail Microsoft® Exchange 2019 e Micromac:mail, com recursos
exclusivos, painel de controle completo e o melhor atendimento do mercado.
CLOUD
Solução que garante performance e escalabilidade para todas as demandas do seu negócio, com Cloud
própria hospedada em Data Centers no Brasil, gerenciada por especialistas.
SEGURANÇA
Mantenha seus dados e acessos seguros com nossas soluções de segurança na nuvem.
Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500 ou envie um e-mail para associativismo@abigraf.org.br
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Cursos gratuitos de gestão
A ABIGRAF-SP e o SINDIGRAF-SP realizam gratuitamente cursos de capacitação em Gestão Administrativa / Financeira para empresas associadas. Estes cursos custam em média R$ 700,00 no mercado e
são realizados por instrutores de instituições de renome.
Alguns temas já realizados:
› Retenção de Impostos
› Administração do Contas a Pagar, Receber e Tesouraria
› Contabilidade para não Contadores
› Desoneração da Folha de Pagamento
› eSocial
Para mais informações, acesse o site da ABIGRAF Nacional www.abigraf.org.br

Cursos FIESP / CIESP
Associados da ABIGRAF-SP / SINDIGRAF-SP têm descontos em cursos promovidos pela FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Os programas,
ministrados ao longo do ano, têm conteúdo diversificado e incluem temas nas áreas
administrativas, ambiental, de compras, custos, financeiro, gestão de pessoas, logística, marketing, produção, qualidade, recursos humanos e tributos.
A grade completa pode ser conferida no site www.ciesp.com.br .
Para mais informações, ligue para (11) 3549-3258 / (11) 3549-3233 ou envie um e-mail para
cursos@ciesp.org.br

Escola Paulista de Direito
Através de convênio firmado com a EPD - Escola Paulista de Direito, o funcionário de
empresa associada à ABIGRAF-SP e seus dependentes, têm 20% de desconto nos cursos de pós- graduação “lato sensu” e 10% de desconto no valor dos cursos de extensão
oferecidos pela Escola Paulista de Direito - EPD.
Para mais informações, ligue para (11) 3273-3600 ou acesse www.epd.edu.br

Parceria com o IEL - Instituto Euvaldo Lodi
para contratação de estagiários
Parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), na realização do programa de
estágios. Idealizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a entidade
busca promover o aperfeiçoamento da gestão, capacitação empresarial e uma
maior integração entre as empresas e as instituições de ensino de níveis superior médio e técnico. O banco de dados do IEl dispõe em seu cadastro 30 mil currículos de estudantes em
16
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São Paulo e 700 mil em todo país, relacionados aos mais diversos cursos. É realizada uma pré-seleção de 3
candidatos para cada vaga, sendo que a empresa contratante precisa apenas fazer a entrevista da avaliação
final e selecionar quem melhor atender o perfil da vaga. Associados têm valor reduzido na mensalidade e
ainda recebem desconto ao realizar o cadastro das vagas de estagiário.
O cadastro no IEL pode ser efetuado na página da instituição: www.iel.org.br ou pelo telefone (11)
3263-0036.

Palestras técnicas, marketing e gestão
Palestras com os mais variados temas para o setor. Alguns temas já realizados:
› Aspectos legais da Terceirização E-Commerce
› Desenvolvimento Organizacional na Empresa Familiar
› Assédio Moral nas Relações no Trabalho
› Como se Preparar para o Design do Futuro
› Papel Imune - Alteração na Legislação
› O Poder da Motivação - As Oito Leis do Sucesso
› Empresa Familiar, Gestão Profissional
› Falta de Planejamento: o ”Jeitinho Brasileiro” é eficaz?
› A Gestão da Intralogística e da melhoria Contínua no Ambiente Gráfico
› Implantação de Gestão Ambiental e Certificações na Indústria Gráfica
› Qual o futuro da Indústria Gráfica?
› Gestão Financeira Empresarial
› Como se preparar para buscar financiamento Os encontros são gratuitos para associados
› Gestão Inteligente de Pessoas
› Como Implantar o eSocial na sua Empresa
› Jornada de RH | Jornada de Impressão | Jornada de Vendas
› Marketing Digital
› Venda Consultiva
Para mais informações, ligue para 11 3232-4500 ou envie um e-mail para inscricao@abigraf.org.br

Cursos ABTG
Alguns cursos da grade:
› Conceitos Fundamentais nas Embalagens
› Planejamento de Vendas para Resultados Previsíveis
› Gestão Ágil e Inovação Empresarial
› Qualidade dos Processos Focados em Resultados
› Como Controlar a Cor e Obter Resultados Concretos
› Tratamento de Imagens Profissionais no Photoshop
› OEE - Índices de Produtividade Aplicados na Indústria Gráfica
› Indústria Gráfica 4.0
› Controle de Qualidade em Arquivos de Clientes pela Pré-Impressão
› Liderança e Gestão de Pessoas
› Problemas e Soluções de Impressão Offset
› Como negociar melhor e vender mais
› PCP - Boas Práticas de Fabricação
› Normalização: A importância das normas
Todos os cursos serão realizados 100% online. Maiores informações: cursos@abtg.org.br ou 11 2797-6700.
Desconto de 30% de desconto para Associados da ABIGRAF-SP. Solicite sua proposta para treinamentos in company.
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Full Time
A Consultoria FULL TIME, uma empresa focada em buscar os melhores resultados para seus clientes, conta com uma equipe de profissionais qualificados em consultoria empresarial. A consultoria abrange todas as áreas de
sua empresa, gestão de pessoas, mão de obra temporária, terceirização,
entre outras.
Em parceria com a ABIGRAF, a FULL TIME, coloca à disposição de todos os associados, um sistema integrado especializado para atender o segmento gráfico, trazendo melhorias e redução de
custos. Os associados terão acesso a taxas menores e descontos na contratação dos serviços e
ainda poderão receber, sem custos, um diagnóstico completo para de implantação de sistema integrado (ERP), ou das ISO de Qualidade, Ambiental e Segurança do trabalho.
Informações: associativismo@abigraf.org.br – Fone: 3232-4500
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Cesta básica com valor especial na Calvo Cestas
A parceria com a Calvo beneficia as empresas gráficas na aquisição de CESTA BÁSICA. Foram montadas 3 opções com a composição mínima da convenção coletiva, a única variação dessas versões são as marcas dos produtos.
Para mais informações, envie um e-mail para associativismo@abigraf.org.br

Planos odontológicos e saúde E2 Brasil
Em parceria com a E2BRASIL Corretora de Seguros, os associados podem usufruir de um plano odontológico com mais de 250 itens cobertos com benefícios
exclusivos e condições especiais, além de ser garantida a ampla cobertura com
mais de 15.000 opções de atendimento em todo Brasil, por um baixo custo mensal.
Pa ra m a i s i n fo r m a ç õ e s, l i g u e p a ra ( 11 ) 5 6 3 2 - 5 8 5 8 o u a c e s s e
www.e2brasilcorretora.com.br

Porto Seguro
› Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho
Com o Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho, sua empresa conta com convocação,
realização e controle dos exames ocupacionais dentro dos prazos estabelecidos e de acordo
com a legislação vigente, evitando possíveis multas e penalidades. O produto SSO Porto
Seguro disponibiliza um sistema de gerenciamento que dá suporte e autonomia ao RH da
empresa, com valores diferenciados. Com experiência de mais de 29 anos de mercado, a
E2BRASIL atua com todos os ramos de seguros (plano de saúde, odontológico, seguro de
vida e previdência privada).
› Seguro Odontológico
O seguro odontológico atua de forma a auxiliar sua empresa possibilitanto reter talentos, reduzir o absenteísmo, além de aumentar a autoestima e produtividade dos funcionários. Com coberturas abrangentes,
você conta com mais de 18.000 opções de atendimento por especialidade, e parceiros que oferecem
descontos em medicamentos, eventos culturais, academias, centros de estética, entre outros. Tudo isso
por um investimento acessível.
Para receber uma proposta ou informações de valores, entre com contato pelo telefone (11) 5632-5858
ou pelo site www.e2brasilcorretora.com.br
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Convênio Cartão BNDES
As Indústrias Gráficas de todo o Brasil, consideradas de micro, pequeno e médio porte
contam com os benefícios do Cartão BNDES.
O crédito pode ser utilizado para financiar capital de giro, pagamento de funcionários ou
para adquirir os demais itens ofertados.
Para solicitar o cartão, é preciso estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas e estar cadastrado
no Portal de Operações do Cartão BNDES.
A ABIGRAF conseguiu junto ao BNDES inclusão dos seguintes itens, que ajudam na compra e na venda
do empresário gráfico, bem como dos fornecedores.
Papéis e Insumos:
› Aquisição de papéis de imprimir e escrever, desde que não acondicionados para venda a varejo
› Papel e Cartão Kraft
› Outros Papéis para Embalagem
› Papel para Imprimir e Escrever para Edição de Livros
› Papéis Especiais e Tissue também passaram a ser itens financiáveis com o Cartão BNDES
› Chapas de Alumínio
› Reveladores e Fixadores
› Tintas para Impressão
› Solução de Molha
› Blanquetas
› Filmes
Acesse www.cartaondes.gov.br

Linhas de crédito Desenvolve SP
Governo do Estado de São Paulo
A Agência de Desenvolvimento Paulista procura atender às pequenas e médias empresas de São Paulo
como se fosse um banco de desenvolvimento, oferecendo linhas de créditos para cada perfil de empresa.
Os principais destaques ficam por conta das linhas de Capital de Giro e Aquisição de Equipamentos.
A Desenvolve SP atua também como agente financeiro do BNDES para projetos de investimentos e para
aquisição de máquinas e equipamentos, oferecendo uma das melhores taxas do mercado.
Para mais informações, ligue para (11) 2125-7900.
Acesse www.desenvolvesp.com.br
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Convênio com a Caixa Econômica Federal
Por intermédio de parceria com a Caixa Econômica Federal, os associados têm benefícios na concessão de linhas de crédito de capital de giro
e financiamento para a compra de equipamentos. Seja para equilibrar o
caixa, expandir a atuação ou aquecer os negócios, com capital de giro, a solução está na Caixa. Você
empresário encontra na Caixa as mais variadas opções de empréstimos, com diferentes finalidades,
pagamento facilitado, prazo estendido e tarifas competitivas.
Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500.

Boa Vista
O SINDIGRAF-SP, ABIGRAF-SP e a Boa Vista SCPC firmaram uma parceria especial para atender
você cada vez melhor!
O associado contará com as soluções para análise de crédito, que combinam o poder das mais
modernas ferramentas de inteligência analítica e a base de dados da Boa Vista SCPC, com mais
de 60 anos de tradição e aproveitar todas as condições especiais que a Boa Vista SCPC, oferecerá
para você.
Informações: associativismo@abigraf.org.br – Fone: 3232-4500
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Utilização de Todos os Benefícios
da Central de Serviços da FIESP
Departamento Central de Serviços
Consciente da importância dos sindicatos para representação do setor e consequente desenvolvimento
da indústria paulista, a Central de Serviços – Cser, por orientação do presidente da FIESP, vem atuando
bem próxima aos sindicatos no intuito de subsidiá-los com produtos e serviços que contribuam
com a crescente eficiência na gestão sindical e no trabalho associativo.
Comprometida com o fortalecimento dos sindicatos e com o aumento do associativismo, apresentamos
os produtos e serviços que agregam valor ao trabalho realizado pelo seu sindicato.
Rede de Parcerias
Servir como um instrumento de estímulo ao associativismo, por meio da oferta de produtos e serviços
com condições especiais às indústrias associadas aos sindicatos. Tudo para facilitar a sua rotina e gerar
economia aos empresários paulistas.
Acesse www.fiesp.com.br/servicos/ e conheça todas as vantagens disponíveis.

Projeto FAP / RAT/ NTEP
É um convênio entre a FIESP x SESI x SINDIGRAF que tem como objetivo auxiliar as empresas
gráficas no processo de controle dos atestados médicos e afastamentos: consequentemente redução da tributação do FAP sobre a folha de pagamento.
Coordenação / Projeto: FIESP
Coordenação / Atividades - Saúde e Qualidade Vida: SESI
Informações: dejur@abigraf.org.br ou 11 3232-4500.

Licenças Ambientais
- Mandado de Segurança Coletivo - Concedida Decisão Liminar Mesmo após a edição do Decreto nº 64.512 / 2019 a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb) continuou a estabelecer novo parâmetro para o cálculo de preços do licenciamento ambiental
e outros serviços afins, onerando de forma desproporcional as empresas que necessitam das licenças
ambientais para desenvolver suas atividades.
O citado decreto apesar de alterar em parte o anterior Decreto nº 62.973 / 2017, manteve os aumentos
abusivos. A nova sistemática de cálculo prevista no decreto continua a provocar um aumento desproporcional (ainda que em menor patamar em relação ao anterior) do valor da taxa de renovação das licenças
ambientais.
Assim, em Novembro de 2019 a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP e o Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP recorreram ao Poder Judiciário. Foi distribuída ação, conhecida como Mandado de Segurança, com pedido liminar contra ato praticado pelo Diretor Presidente
da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB visando afastar o referido aumento.
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Em dezembro de 2019 foi concedida a medida liminar pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Recurso de Agravo de Instrumento.
O Tribunal entendeu que o Decreto n° 64.512 / 2019 também encontra-se eivado do mesmo vício formal
que maculava o decreto anterior.
A decisão proferida determinou que a CETESB deve se abster da aplicação do citado decreto como parâmetro para a aferição do preço da licença ambiental, aplicando o cálculo anteriormente realizado para
tais preços, com a emissão de guia para pagamento.
Para mais informações: dejur@abigraf.org.br ou 11 3232-4500.

Associados têm direito a utilizar todos os
benefícios do DEMPI da FIESP
DEPARTAMENTO DA MICRO, PEQUENA E MÉDIA INDÚSTRIA
O Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria - DEMPI tem como missão desenvolver políticas e
implementar ações que proporcionem soluções aos industriais das Micro, Pequenas e Médias Indústrias
de São Paulo (MPMI’s), levando-as da sobrevivência à excelência, conquistando isonomia competitiva
e capacidade de inserção no mercado internacional. Atuando em três frentes de trabalho, nas áreas Institucional, Capacitação e Integração com Regiões com Sindicatos.
CAPACITAÇÃO E GESTÃO EMPRESARIAL
› Cursos, Seminários, Palestras, Oficinas, Orientações técnicas, Ferramentas gerenciais, Parcerias e
convênios.
› Parcerias com Universidades.
› Aproximação com Centros e Institutos de pesquisas. Confira no site os benefícios da parceria com Universidades e a programação de palestras. www.fiesp.com.br/programa-interacao-universidade-empresa/
CRÉDITO E FINANCIAMENTO (ATENDIMENTO À INDÚSTRIA)
› Estratégias de financiamento.
› Relacionamento Bancário (renegociação e portabilidade de crédito e cadastro).
› Linhas de Crédito do BNDES e agência de fomento.
› Linhas de Financiamento de Bancos Públicos e Privados.
Conheça o programa de Sala de Crédito e visite o site mais informações sobre acesso ao crédito e financiamento www.fiesp.com.br/acesso-ao-credito/
CONGRESSO DA MICRO E PEQUENA INDÚSTRIA
› Promovemos anualmente, o CONGRESSO MPI para debater com as indústrias os principais temas, informações técnicas, ferramentas e serviços que possam auxiliá-los na gestão dos negócios.
Quer saber mais sobre o DEMPI?
Acesse: www.fiesp.com.br/?temas=pequena-e-media-industria
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Parceria FIESP x CIESP: Aplicativo Inteligência
de Mercado para Indústria Gráfica
A vantagem deste benefício é ajudar as empresas a construir e implementar ações junto aos atuais e
potenciais mercados, visando aumentar as vendas.
MÓDULO DEMANDA DE PRODUTOS
Contém valor monetário gasto pelas unidades familiares brasileiras segmentado em 3 faixas de rendimento para 69 categorias e 3630 produtos industrializados segmentados regionalmente entre Estados,
capitais, regiões metropolitanas e municípios do interior do Estado.
MÓDULO CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO
São disponibilizados dados cadastrais (razão social, CNPJ, endereço etc) referentes aos estabelecimentos comerciais que a sua empresa atua ou deseja atuar com informações como onde estão localizadas,
qual a quantidade, concentração e seus portes segmentados por estado e municípios. Além de oferecer
dados socioeconômicos de todos os 5.500 municípios brasileiros, inclusive com o “Indicador FIESP de
Dinamismo Econômico Municipal”.
Solicite seu CD pelo telefone (11) 3232-4500 ou e-mail: associativismo@abigraf.org.br

Aluguel de carros
A SG Rentals foi fundada em 2004. Atualmente, representa as marcas
Hertz, Dollar e Thrifty para locação de veículos no Exterior.
O Portal SG Rentals atende ao mercado do Turismo, onde você encontra grande variedade de carros para facilitar as cotações reservas e emissão de voucher.
Produtos:
Locações Internacionais com as marcas: Hertz, Dollar e Thrifty.

Passadori
Há 34 anos, a Passadori prepara profissionais para se destacarem no mercado de trabalho por meio de treinamentos de alta performance, ministrados nas áreas da comunicação, liderança, negociação e relacionamento com o cliente. Em sua trajetória já capacitou mais de 300 mil profissionais e desenvolveu mais de 500 projetos para as maiores
empresas do Brasil.
Customiza treinamentos de alta performance, que seguem os formatos e as necessidades do cliente,
compreendendo suas dinâmicas, vivências e objetivos, para obtenção de resultados eficientes.
Treinamentos:
› Oficina de Apresentação em Público;
› Comunicação Verbal na Prática;
› Redação Empresarial;
› Auto Liderança Transformadora
Saiba mais: associativismo@abigraf.org.br
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Celestino
Com a missão de oferecer facilidade, qualidade e segurança nos serviços de despachante, a Celestino
já emitiu cerca de 1 milhão de documentos e mais de 200 mil vistos. A CELESTINO atende a todos os
países do mundo que exigem vistos, possui consultores altamente capacitados e experientes, além de
toda a documentação necessária para quem vai, vem ou quer ficar em determinado país.

Produtos:
› Vistos para todos os países com representação diplomática no Brasil;
› Agendamento de entrevistas no consulado americano;
› Vistos em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Recife;
› Malotes para as principais cidades do país;
› Assessoria para serviços urgentes junto aos consulados e embaixadas;
› Credenciado no consulado americano assessorando na aquisição de vistos;
› Emissão e retirada de passaportes.

Consultoria em Gestão
A Ricca & Associados atua junto às empresas familiares, desenvolvendo programas de profissionalização, preparação para sucessão e governança corporativa.
Seu trabalho consiste em auxiliar as organizações em seu desenvolvimento, com
melhoria dos processos gerenciais e redução dos conflitos vinculados aos negócios
de família.
As ações da Ricca & Associados respaldam-se em aspectos vinculados à Governança Corporativa, a saber: transparência na gestão organizacional, prestação de contas entre sócios e familiares
e manutenção dos valores e cultura da empresa. Estes são os princípios que garantem a perpetuação das empresas familiares e do sonho do fundador.
Produtos:
› Desenvolvimento e Implantação de Programas de Profissionalização;
› Programas de Governança Corporativa;
› Otimização das ferramentas de Gestão de Pessoas;
› Mapeamento e Melhoria de Processos;
› Estabelecimento de Indicadores de Processos Organizacionais;
› Preparação do Processo de Sucessão (PQS – Programa de Qualificação de Sucessores);
› Programas de Treinamentos em Gestão Organizacional.

Bluenumbers
A Blue Numbers é uma empresa especializada em atender pequenas e médias empresas e oferece serviços nas principais áreas
de gestão, adotando as melhores e mais modernas práticas do
mercado. Com 13 anos de experiência em consultoria e mais de 600 projetos realizados, a Blue
Numbers atua na construção de modelos de gestão.

28

Produtos:
› Consultorias
› Oficinas de Engajamento
› Desenvolvimento de Competências
› Coaching em Grupo
› Desenvolvimento de Líderes
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Interconsult
A ITC Interconsult é um grupo de suporte empresarial formado por profissionais experientes e
comprometidos com o objetivo de criar soluções para os problemas e necessidades dos clientes,
visando racionalização e redução de rotinas e custos operacionais de forma a permitir um crescimento planejado e consistente.
O desejo da ITC Interconsult é formar uma parceria que, através de nossa metodologia de trabalho, proporcione ao cliente uma sensível melhora de desempenho do negócio, independente do
seu tamanho, seja na forma de consultoria específica seja na forma de apoio constante em suas
operações.
Produtos
› Diagnóstico Empresarial
› Custos e Finanças
› Planejamento e Desenvolvimento Comercial
› Planos de Negócios
› Impacto Financeiro
› Gerência Interina
› Formação de Preços
› Organização e Processos
› Avaliação de Empresas
› Aconselhamento em Gestão

Grupo Módulos
O Grupo Módulos, com mais de 20 anos de mercado, tem sua trajetória focada na distribuição de soluções voltadas à classe contábil e empresarial e tem
como meta o desafio de inovar, a fim de proporcionar aos usuários uma interface agradável e didática.
Atendem as expectativas de seus clientes com produtos inovadores, confiáveis
e serviços de qualidade, contribuindo para o crescimento da sua empresa.
Produtos
› Sistemas Contábeis (Folha de Pagamento, Escrita Fiscal, Contabilidade, eSocial, CRM, CND);
› Sistemas Empresariais (ERP, NFe, NFSe);
› Criação de sites.

Finanças
A Nexoos é uma fintech líder de mercado na modalidade Peer to Peer Lending (P2P) que conecta
pequenas e médias empresas a potenciais investidores oferece crédito online, sem a necessidade
de garantia real e com taxas que vão de 1,3% até 3,5% e parcelas máximas de 24 vezes.
Todo processo ocorre de forma 100% online e de forma simples, rápida e segura. Já financiamos
mais de R$ 90 milhões para mais de 700 empresas e possuimos uma base com mais de 20 mil
investidores. Critérios para conseguir solicitar o crédito:
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› Possuir CNPJ ativo a mais de 1 ano e possuir conta bancária PJ;
› Faturamento anual superior a 250mil/ano;
› Não possuir negativações relevantes ou protestos trabalhistas;
› Possuir mais de um avalista pode ser um diferencial para uma melhor taxa.

Gestão de Recursos
Sharewater é uma empresa de desenvolvimento e implantação de projetos,
consultoria e tecnologia que atua em diversas áreas relacionadas ao uso
racional da água, desde as instalações e sistemas prediais mais simples até
estações de tratamento de água, esgoto e efluentes e projetos de grande
porte de infraestrutura urbana e saneamento.
É graduada pelo CIETEC (Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia), maior incubadora de negócios da América Latina, e foi fundada em 2006 por engenheiros graduados pela Escola
Politécnica da USP (Poli-USP) com experiência no Programa de Uso Racional da Água da USP
(PURA-USP).
Sua atuação se diferencia pelo pioneirismo em projetos com foco no uso racional da água, pela
grande capacitação técnica e multidisciplinaridade da sua equipe e pela utilização de modernas
ferramentas de desenvolvimento, execução e gestão de projetos.
Produtos
› Projeto e implantação de estações de tratamento
› Gestão e operação de estações de tratamento
› Regimes de contratação
› Projeto de infraestrutura urbana
› Gestão de redes de distribuição de água
› Projeto hidráulico predial
› PCA – Programa de Conservação de Água

eConexão
Uma empresa do Grupo GSF Holding S/A, a eConexão é formada por
uma equipe de profissionais, com sólida experiência no mercado empresarial e acadêmico, com objetivo de desenvolver soluções e potencializar
resultados de empresas e pessoas.
Para colocar em prática esses objetivos, a eConexão conta com um grupo de mestres e doutores,
especializados em Gestão Empresarial, aplicando a Educação Executiva através de Cursos In
Company, em diversos segmentos estratégicos empresariais.
Produtos
› Cursos e Treinamentos para Empresas e Gestores
› Condições Exclusivas para Empresas Associadas
Saiba mais: associativismo@abigraf.org.br
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Fundação de Apoio à Tecnologia
A Fundação de Apoio à Tecnologia – FAT foi fundada em 1987 com o propósito de incentivar a pesquisa aplicada, a inovação, o desenvolvimento tecnológico e profissional e a educação em todo o território nacional, estendendo
esses serviços a organizações públicas e privadas, e também à comunidade
em geral.
Como entidade de direito privado sem fins lucrativos, a FAT tem como objetivo colaborar com as
instituições que atuam nas áreas da educação e da tecnologia, buscando estimular e desenvolver
o conhecimento através de programas de geração, difusão e transferência de tecnologia.
Produtos:
› Programas
› Programas
› Programas
› Programas

de Pós-Graduação Lato Sensu
de Qualificação Profissional on line
de Certificação Jurídica on line
In-Company

Saiba mais: associativismo@abigraf.org.br

Milan Leilões
Desde a sua fundação até os dias de hoje a Milan Leilões vem oferecendo aos seus clientes um
serviço de excelência na área de leilões. O objetivo é prestas uma completa assessoria antes, durante e depois do ato da venda, principalmente por tratar-se de uma atividade bastantes especifica.
Como funciona o leilão?
Os bens que vão a leilão são numerados e passam a ser chamados de lotes. Os lotes podem ser compostos de vários
bens ou de um único bem, como é o caso de veículos (motos, carros, etc.). Os lotes são oferecidos sequencialmente
durante o leilão, e os presentes podem dar ofertas (lances) até o valor que desejarem. Quem der o maior lance será
o vencedor.
Assim que um lote é (arrematado), o vencedor deve assinar o comprovante de compra do lote e entregar um cheque
pessoal nominal ao leiloeiro no valor de 35% do lance, correspondendo a 5% de comissão mais 30% de sinal, ou em
branco, caso pretenda comprar mais algum lote. Sobre cada lote ainda deve ser pago o valor da taxa administrativa
de leilão. No final do leilão, o cheque é preenchido com a soma de todos os sinais dos lotes arrematados, mais a comissão do leiloeiro. As vendas em leilão são irrevogáveis – depois de batido o martelo, não há como cancelar a venda.
Produtos
› Leilão reverso de compras
› Leilão público online e presencial

Balik
A Balik é uma consultoria mão na massa que aplica os princípios do Design Estratégico para execução de projetos ágeis, dinâmicos e de resultado, sem enrolação.
Utilizam desafios reais do cliente para pautar treinamentos in company.
Produtos
› Assessoria em Modelo de Negócios
› Assessoria em Design Thinking
› Assessoria em Design Sprint (Google)
Saiba mais: associativismo@abigraf.org.br
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J. A. Varanda
Consultoria e assessoria em governança corporativa, compliance, programas de integridade, avaliação e gestão de riscos e gestão institucional da ética.
Saiba mais: associativismo@abigraf.org.br

Seguros
A Clamapi Seguros Corporativos é a primeira corretora de seguros do Brasil focada
principalmente no Seguro de Riscos Cibernéticos, possuindo as principais ferramentas
e soluções para a redução do risco de ataques, possibilitando que clientes se dediquem
a sua atividade tranquilamente. As demais modalidades de seguros, são trabalhadas pela Clamapi em
parceria com outras corretoras, cada uma especializada no nicho de seguro específico.
Produtos
› Corretora de Seguros Especializada em Seguro de Responsabilidade de Dados e de Proteção Digital
› Software de resiliência financeira para ataque cibernético
› Soluções de Proteção de dados
› Soluções de Respostas a incidentes cibernéticos.

Seguro de Vida
Pioneiro e inovador, o PASI é o seguro de vida em grupo mais conhecido e recomendado do
seu segmento de atuação. Presente em âmbito nacional, este seguro protege os trabalhadores ativos legalizados, os trabalhadores em regime de trabalho temporário e os terceirizados.
Abrange, ainda, empresas de qualquer porte, a partir de uma vida já é possível contratar.
Há anos no mercado, o PASI foi desenvolvido para aprimorar as questões sociais das empresas oferecendo tranquilidade para o empresário e amparo ao trabalhador. Com processos simplificados, proporciona recursos financeiros imediatos caso ocorra algum dos eventos cobertos pelo plano.
Produtos
› Seguro de vida
› Seguro para acidentes em grupo

Conformidados
O Programa Indústria Paulista mais Competitiva (IP+C) é uma iniciativa do SENAI
São Paulo e foi com o propósito de auxiliar as empresas no processo de adequação aos requisitos legais da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, foi criada a
Conformidados.
Devido a larga abrangência da Lei e a fim de proporcionar uma experiência positiva e complementar para os nossos clientes, ampliamos significativamente o nosso portfólio de serviços especializados.
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Formada por especialistas em diversas áreas do conhecimento, possuímos um time multidisciplinar e experiente, apto a prestar serviços diferenciados e alinhados às expectativas dos nossos
clientes.
Produtos
› Defesa Cibernética
› Adequação de Requisitos Legais
› Gestão de Crises
› Descarte Certificado
› Segurança Cibernético
› Projeto de Implementação de salas cofre
Saiba mais: associativismo@abigraf.org.br

SENAI
O SENAI-SP posiciona-se como provedor de soluções educacionais e tecnológicas alinhadas às políticas que contribuem para a melhoria da competitividade da indústria brasileira. Conta com unidades
distribuídas pelo Estado São Paulo com plataformas tecnológicas atuais e profissionais qualificados para
atender aos diversos setores industriais.
Produtos
› Cursos de formação profissional de curta duração
› Serviços Tecnológicos
Quais são os Cursos e Serviços elegíveis nesta parceria?
Todos os cursos presencias de formação inicial e continuada nas modalidades de iniciação, qualificação,
aperfeiçoamento e especialização profissional, bem como todos os serviços tecnológicos oferecidos pelos
núcleos de tecnologia do SENAI-SP.

Software de Gestão
Fundada em 2000, a Visimax Tecnologia fornece softwares de Gestão Empresarial para empresas de diversos portes e ramos de atividade, alem de serviços de consultoria, implantação e treinamento, e em pouco tempo alcançou
sucesso nesse segmento de mercado.
Muito deste reconhecimento se deve ao aprimoramento constante, primando pelo esforço da equipe, a
qualidade e confiabilidade em seus produtos, busca por inovações, tecnologias e aperfeiçoamento dos
serviços prestados.
Com clientes em diversos estados do Brasil, oferecem um atendimento personalizado e altamente qualificado. A eficiência, quando o assunto é a satisfação do cliente, é uma das nossas metas.
Produtos
ERP Lite | solução exclusiva para MPEs que permite o atendimento completo às demandas do SPED e
IFRS, com baixo custo mensal, fácil implantação e, ainda, a garantia de qualidade WK Sistemas, empresa líder em desenvolvimento de softwares contábeis e fiscais, com mais de 30 anos de mercado.
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Sage
A Sage Brasil tem operado comercialmente com sucesso em seus canais de vendas diretos e indiretos. Mundialmente conta com mais de 40 mil parceiros contadores e 28 mil revendas.
Esta proposta de cooperação tem por objetivo desenvolver modelos sustentáveis de parceria alinhando
os interesses da Sage Brasil e da FIESP, permitindo acelerar a penetração do grupo Sage nos mercados
em que atua além de beneficiar todas as empresas e Sindicatos associados à Fiesp ao fornecer soluções
com condições comerciais e benefícios exclusivos além de suporte ao prover serviços, educação e conteúdo como parte integrante dos modelos.

SV
A SuasVendas é uma plataforma de gestão de empresas focada em vendas, que fornece
diversas ferramentas e processos para agilizar, mensurar e aumentar as vendas de empresas de todo o Brasil. Atendendo a mais de 19.000 vendedores e sendo utilizada por mais
de 2000 empresas.
A empresa está no mercado há 9 anos e atua nos segmentos de representação comercial,
distribuidores e indústrias, além de pequenas e médias empresas, disponibilizando módulos de vendas,
financeiro, estoque, e-commerce B2B, app de vendas, metas, relatórios de gestão e serviços inteligentes.
Produtos
› App de Força de Vendas para Vendedores (iOS e Android)
› Integração com E-commerce B2B
› Portal do Cliente
› Pedido Offline
› Agenda Corporativa
› Automação de relatórios por e-mail
› Relatórios exclusivos para Gestão de Vendas (visão da indústria)
› Suporte Técnico Qualificado (telefone, chat, e-mail, acesso remoto)

Tecnologia
A Digisystem atua com soluções em tecnologia completas e customizadas, licenciamento, consultoria e hardware
com foco em alta performance. Os serviços incluem service desk, monitoramento e gerenciamento, Field Service,
Suporte Local, Serviços Especializado como estratégia de cloud, migração para cloud, virtualização entre outros, Gestão IES Oracle Peoplesoft Campus Solution, Gestão de Banco de Dados, CRM Educacional e Intranet.
Acumulou uma grande quantidade de registros de atendimentos e casos de sucesso, que permitiram adquirir
know-how necessário para análises e tomadas de decisões sobre investimentos e melhorias contínuas das instalações, softwares e processos, cobrindo as necessidades de soluções para TI de seus clientes e parceiros.
Qualidade no atendimento, profissionais com certificação ITIL e suporte com disponibilidade 24×7
fazem parte dos serviços prestados pela empresa, que tem em seu DNA o foco no crescimento dos
negócios de seus clientes.
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Produtos
› Suporte técnico especializado
› Desenvolvimento de aplicativos e sistemas
› CRM
› Intranet
› Outros serviços tecnológicos

guia de parcerias e benefícios da indústria gráfica

Busca.Legal
A Busca.Legal é uma empresa de tecnologia, idealizada por ex-sócios da FISCOSOFT e sócios da SYSTAX, com o objetivo de desenvolver soluções para
as áreas contábil, jurídica e tributária. Com uso de inteligência artificial, nosso
objetivo é permitir o acesso de forma simples e eficiente a bases legais, conteúdos e ferramentas, transformando informações em conhecimento para a tomada de decisões!
Saiba mais: associativismo@abigraf.org.br

Vallor Certo
Fundada por profissionais com mais de 10 anos de experiência na área de Telecom, a Vallor Certo
atua com proficiência na gestão completa da Telefonia Corporativa. Possui uma equipe de auditores especializada para auditar e recuperar os valores pagos indevidamente às operadoras de
Telefonia.
Produtos
› Auditoria e Contestação
› Portabilidade de linhas de celular

SYSTAX
A SYSTAX possui a única solução que garante que as informações dos documentos fiscais estejam corretas. Permite a verificação adequada da incidência
do tributo, calculando corretamente o montante devido conforme a legislação
vigente. Além das tabelas de alíquotas e formas de cálculo, as soluções da SYSTAX processam mais de 18 milhões de regras tributárias.
Vantagens
› Implantação das operações, produtos e tabelas nos sistemas de gestão da empresa;
› Configuração para as novas situações e produtos, adaptando-se continuamente às necessidades
de cada cliente;
› Atualização diária com equipe especializada alimentando as soluções Systax com alterações das
regras tributárias utilizadas para a validação fiscal;
› Emissão de documentos de acordo com a legislação federal e estadual vigente;
› Redução nos riscos de recolhimento a maior de impostos e de autuação em caso de fiscalização;
› Aumento da confiabilidade nas informações contidas no documento fiscal;
› Evita transtornos para a correção de erros cometidos em documentos já emitidos
Saiba mais: associativismo@abigraf.org.br
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TKA Consulting
A TKA Consulting tem como objetivo atuar em toda cadeia contábil, tributária e financeira oferecendo apoio aos profissionais que executam as tarefas
diárias das empresas atendendo as demandas emergenciais existentes tais
como fiscalizações, conciliações, levantamento de crédito, entre outros.
Produtos e Serviços
Assessoria destinada à obtenção de incentivos fiscais pertinentes às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica.
Saiba mais: associativismo@abigraf.org.br

Innovative
Formada por uma equipe de profissionais altamente especializados e qualificados, com mais de 40 anos de atuação na área da Propriedade Intelectual,
tanto no setor público como no privado, leva soluções rápidas e eficazes
para os problemas das empresas.
Registro e monitoramento de marcas, patentes, software, desenhos industriais e direitos autorais,
bem como o monitoramento e a vigilância desses ativos, seja no Brasil como no Exterior. Trabalham também na elaboração de contratos de licenciamento, franquia e transferência de tecnologia,
além de repressão e combate à pirataria e à concorrência desleal.
Saiba mais: associativismo@abigraf.org.br

Valideinfo
Atuando no mercado desde 2009, a ValideInfo se destaca pelo relacionamento com seus clientes e pela constante preocupação em inovar e fornecer ferramentas seguras facilitando os processos como tomada de decisão,
fraude, risco, validação cadastral e fiscal, jurídico, compliance, cobrança
entre outros, de acordo com a nova Lei Geral de Proteção de Dados.
Saiba mais: associativismo@abigraf.org.br

SESI
A Segurança e Saúde no Trabalho é um fator primordial para o aumento da competitividade da
indústria. Ambientes seguros e saudáveis oferecem ao trabalhador condições adequadas para a
realização de suas tarefas diárias e, desta forma, favorecem a produtividade. Para ajudar as indústrias e as empresas de todos os portes a promoverem um ambiente de trabalho seguro, o Sesi
oferece diversos serviços vão além da legislação e ajudam a empresa a agir preventivamente aos
aspectos relacionados à segurança e saúde do trabalho. Esses serviços são:
› Assessoria e Consultoria;
› Programas Legais;
› Laudos Técnicos;
› Higiene ocupacional;
› Consultas clínicas;
› Exames Laboratoriais.
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Vagas Online
O Vagas Online é um agregador de vagas, que reúne milhares de oportunidades para todos os níveis e segmentos. Aqui estão anunciadas vagas de
grandes empresas.
Produtos
› Site de Empregos
› Vale Recolocação
Saiba mais: associativismo@abigraf.org.br
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Novas Parcerias
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Sevilha
Sevilha Contabilidade
A Sevilha Contabilidade oferece as melhores soluções em contabilidade, departamento pessoal,
escrituração fiscal, planejamento tributário e BPO financeiro.
Atua também em diversos setores administrativo/financeiros, apoiando seus clientes na geração
de relatórios gerenciais de grande importância na condução de seus negócios.
Associados da ABIGRAF possuem condições e pacotes especiais com a tradicional e sólida Sevilha Contabilidade.
Sevilha Educação
Associados da Abigraf-SP / Sindigraf- SP têm descontos na matrícula de cursos/treinamentos de
Ensino à Distância (EAD) ministrados pela “SEVILHA EDUCAÇÃO”.
Informações sobre os cursos EAD disponíveis através do site: www.sevilhaeducacao.com.br
Para mais informações sobre adesão, envie e-mail para associatismo@abigraf.org.br

RCC Licitações de Serviços Gráficos
Quer receber licitações de serviços gráficos no seu e-mail?
A ABIGRAF possui um serviço que pode trazer muitas oportunidades para sua gráfica.
Os Associados podem receber diariamente, por e-mail, a relação das licitações de serviços gráficos em todo o Brasil.
Aproveite essa vantagem e aproxime sua empresa de um grande cliente potencial: o governo.
Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500 ou envie um e-mail para associativismo@abigraf.org.br

Dell
A ABIGRAF e a DELL, empresa de referência em equipamentos de informática, estão firmando uma parceria com condições e pacotes especiais.
A Dell disponibilizará periodicamente cupons de descontos aos associados ABIGRAF para compras de
seus produtos através do site, telefone, chat e whatsapp.
www.dell.com.br
Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500 ou envie um e-mail para associativismo@abigraf.org.br
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Seccionais Ribeirão Preto e Bauru
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Benefícios Seccional Bauru

Íntegra
A Integra Saúde e Segurança no Trabalho oferece desconto de 10% (dez por
cento) para as indústrias gráficas associadas à ABIGRAF Seccional Bauru nos
exames realizados abaixo:
• PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais);
• PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional);
• PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário);
• Exame Audiométrico,
• Acuidade Visual;
• Espirometria;
• Eletroencefalograma (EEG);
• Eletrocardiograma (ECG).
Para informações sobre o desconto, ligue para (14) 3203-1633 ou envie e-mail
para abigrafbauru@abigraf.org.br
English.me
Na ENGLISH.me colaboradores e seus dependentes das empresas gráficas que
fazem parte do quadro associativo da ABIGRAF Seccional Bauru tem material e matrícula gratuito e preço.
Para informações sobre o desconto, ligue para (14) 3203-1633 ou envie e-mail para
abigrafbauru@abigraf.org.br
Ótica Inovare
A Ótica INOVARE oferece às empresas gráficas que fazem parte do quadro associativo da ABIGRAF Seccional Bauru e aos seus colaboradores os seguintes
benefícios:
•
•
•
•

Desconto na compra de armações e solares à VISTA (exceto RAY_BAN).
Desconto na compra de armações e solares à PRAZO (exceto RAY_BAN).
Assistência técnica, higienização e manutenção grátis permanente (exceto quebra).
Parcerias com oftalmologistas com consultas com desconto.

Para informações sobre os descontos, ligue para (14) 3203-1633 ou envie e-mail para
abigrafbauru@abigraf.org.br

Psique Logias & Health Care
Atuante na área de psicologia e soluções e cuidados com a saúde oferece descontos nos serviços: Diagnóstico Psicológico, Orientação e Seleção Profissional,
Solução de Problemas Psicológicos, Assessoria de Psicologia, Consulta Psiquiátrica, Consulta de Nutricionista, Consulta de Fonoaudiólogo, Pedagogo, Terapia Ocupacional, Fisioterapeuta, e outros serviços
com valores diferenciados para os colaboradores e seus dependentes das empresas gráficas que fazem
parte do quadro associativo da ABIGRAF Seccional Bauru.
Para informações sobre o
abigrafbauru@abigraf.org.br

desconto,

ligue

para

(14)

3203-1633

ou

envie

e-mail

para
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Top Line
O TOP LINE Centro Automotivo oferece descontos aos colaboradores e seus
dependentes das empresas gráficas que fazem parte do quadro associativo da
ABIGRAF Seccional Bauru nos serviços abaixo:
• Mão de obra – 20% de desconto
• Reparo simples de furo de Pneu (Furo simples na banda de rodagem) GRATUITO
• Cristalização de para brisa - GRATUITA
• Higienização de Ar |condicionado (com OZÔNIO) – GRATUITO
Para informações sobre o
abigrafbauru@abigraf.org.br

desconto,

ligue

para

(14)

3203-1633

ou

envie

e-mail

para

Psicologia Humanista Existencial
Viviane C. Abrussi oferece consulta psicológica presencial e online para os colaboradores
e seus dependentes das empresas gráficas que fazem parte do quadro associativo da
ABIGRAF Seccional Bauru com preço diferenciado.
Para informações sobre o desconto, ligue para (14) 3203-1633 ou envie e-mail para
abigrafbauru@abigraf.org.br

FIB Bauru
A FIB Bauru – Faculdades Integradas de Bauru oferece valores diferenciados para os
cursos de Graduação e Pós-Graduação os colaboradores das empresas gráficas que
fazem parte do quadro associativo da ABIGRAF.
Para informações sobre o desconto, ligue para (14) 3203-1633 ou envie e-mail para
abigrafbauru@abigraf.org.br

Nova FarmaCentro
A NOVA FARMACENTRO Mary Dota oferece as empresas gráficas, que
fazem parte do quadro associativo da ABIGRAF Seccional Bauru, e aos
seus colaboradores os seguintes benefícios:
• Desconto na compra de perfumaria;
• Desconto em medicamentos e manipulação de formulas.
Para informações sobre o desconto, ligue para (14) 3203-1633 ou envie e-mail para abigrafbauru@abigraf.org.br
Academia Vida
Oferece valores diferenciados aos colaboradores das empresas gráficas que fazem parte do quadro associativo da ABIGRAF Seccional Bauru.
• Plano Free na semana de segunda a sábado sem limite de horário.
• Plano Econômico - 10h às 16h na semana de segunda a sábado.
Para informações sobre o desconto, ligue para (14) 3203-1633 ou envie e-mail para abigrafbauru@abigraf.org.br
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Benefícios Seccional Ribeirão Preto

Bergenline – Escola de idiomas
Através de convênio firmado com a Bergenline, funcionário de empresa associada á ABIGRAF e seus dependentes, tem desconto nos cursos, e gratuidade
na matrícula oferecidos pela Bergenline Escola de Idiomas.
Para mais informações, ligue para (16) 3620-2918
Acesse www.bergenline.com.br

CNA
A CNA situada na cidade de Ribeirão Preto, firmou parceria onde funcionário de
empresa associada á ABIGRAF e seus dependentes, tem desconto nos cursos,
30% sobre o valor normal das parcelas relativas ao primeiro estágio, e 20%
sobre o valor normal das parcelas relativas aos demais estágios dos cursos de
inglês e espanhol.
Para mais informações, ligue para (16) 2111-7755
Acesse www.cna.com.br/escola/236 /CNARibeiraoPretoCamposSalles
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Associação Brasileira Regional do Estado de São Paulo - ABIGRAF-SP
Rua do Paraíso, 529 | Paraíso | São Paulo-SP | CEP 04103-000
Tel.: +55 11 3232 4500 | www.abigrafsp.org.br
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