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Ser um associado da ABIGRAF Nacional - Associação Brasileira da Indústria Gráfica. É ser ouvido 
e representado por quem mais entende do segmento gráfico nacional.

A ABIGRAF é hoje o principal canal de comunicação e elo de ligação entre a cadeia produtiva e as 20 
mil Indústrias Gráficas Brasileiras.

Dispomos de diversos canais de comunicação com o empresário gráfico, tais como: Revista ABIGRAF, 
Revista Tecnologia Gráfica, Boletim Impressões, ABIGRAF em Ação, além de outros mecanismos de 
comunicação pontuais (Email Marketing, Folhetos Etc.)

Tudo isso proporciona um ambiente ideal para o relacionamento entre fornecedores e a Indústria Gráfica. 
Através desses canais o Sócio-Colaborador tem a oportunidade de se relacionar com seu atual cliente
e prospectar novos.

Seu envolvimento hoje é o combustível para a ABIGRAF empregar toda sua força e fazer a cada dia a 
Indústria Gráfica Brasileira mais unida e forte.

Você está recebendo o “Guia de Benefícios e Serviços” oferecido
aos associados da ABIGRAF Nacional. Se a sua empresa já é as-
sociada, aproveite e utilize o maior número possível de benefícios.

Se ainda não é, entre em contato com a ABIGRAF, associe-se e 
comece a desfrutar imediatamente!

AFINAL, PARA QUE SERVEM
ESTES BENEFÍCIOS?

Para associar-se, ligue 
(11) 3232-4500 ou envie email para: 

associativismo@abigraf.org.br 

Você também pode acessar nosso site:
www.abigraf.org.br
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DA INDÚSTRIA GRÁFICA -
ABIGRAF NACIONAL

Fundada em 1965, a ABIGRAF Nacional dedica-se à defesa dos 
interesses do setor, às propostas de melhoria das relações merca-
dológicas e de trabalho e à promoção da qualidade do impresso 

gráfico.

Com 16 Regionais instaladas no País e 6 diretorias estaduais, a entida-
de representa os empresários do setor gráfico perante a sociedade e o 
poder público, com o objetivo de fortalecer a indústria nacional.

Acesse www.abigraf.org.br
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Acesso às informações econômicas do setor

Eventos customizados com auditório gratuito

Para ser cada vez mais competitivo no mercado, é preciso entender toda a sua conjuntura. O Departa-
mento de Estudos Econômicos da ABIGRAF desenvolve um levantamento especializado para oferecer 
um panorama econômico sob medida para o setor, como análise mensal do emprego e da balança co-
mercial, além de um boletim de atividade industrial mensal. 

Empresas associadas podem solicitar dados estatísticos personalizados conforme seu interesse.

Acesse www.abigraf.org.br

Realize seu evento na ABIGRAF com a utilização gratuita* 
do auditório. O Sistema ABIGRAF oferece para empresas 
associadas espaço para realização de seu evento.

O auditório tem capacidade para 80 pessoas, possui ar 
condicionado, telão, sistema de som e projetor.

Situado na Rua do Paraíso, 529 - Bairro Paraíso - SP.

O associado pode utilizar em sistema de reserva, e reali-
zar seu evento independente ou pode ainda estruturar o evento com nosso apoio na concepção, divulga-
ção, captação de público e organização.

Para mais informações: (11) 3232-4500 ou dmark@abigraf.org.br
*Sujeito a disponibilidade de data, frequência de utilização estabelecida pela ABIGRAF.

Demandas setoriais

A ABIGRAF e as demais entidades representativas da Indústria Gráfica são as responsáveis por encami-
nhar demandas aos poderes judiciário e legislativo, em defesa do desenvolvimento do setor.

Propostas em prol de todo o segmento são continuamente elaboradas e apresentadas aos órgãos gover-
namentais.

› Flexibilização de Credito
› Inclusão de Produtos no cartão BNDES
› Defesa de interesses do setor
› Resgate de Competitividade
› Interlocução e apoio de outras entidades como SEBRAE, CNI, Federações
e associações setoriais

Mais informações: (11) 3232-4500 ou pelo e-mail abigraf@abigraf.org.br
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Assessoria Jurídica

Informações ONS-27

Rodada de Negócios

Tenha à sua disposição artigos, legislações e acompanhamentos dos projetos de lei e matérias rele-
vantes 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 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

RECEBER INFORMAÇÕES ATUAIS SOBRE NORMAS ELABORADAS, REVISADAS OU EM ESTUDO 
PELO ORGANISMO DE NORMALIZAÇÃO SETORIAL DE TECNOLOGIA GRÁFICA DA ABTG (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 grá-
fico brasileiro.

As comissões de estudo dessa organização reúnem-se periodicamente para definir especificações, mé-
todos de ensino, terminologias, qualidade de materiais, padronização de produtos e outros fatores nor-
mativos 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 esta-
belecidos.

Mais informações em: (11) 2797-6700 ou ons27@abtg.org.br

Exclusivo para associados
A Rodada de Negócios é uma ótima oportunidade para sua empresa divulgar seus produtos e serviços.

Inserimos sua participação comercial dentro da grade de eventos da ABIGRAF, buscamos afinidade do 
tema que vamos abordar e público, com seu interesse de relacionamento.

Através dessa ferramenta você fica mais próximo do seu cliente para fidelização e principalmente de 
novas empresas, para ampliar sua carteira.

Valorizamos sua participação através de apresentação institucional na abertura do evento e montamos 
estrutura de atendimento na região coffe break, para seu atendimento personalizado.

Um benefício exclusivo para associados ABIGRAF NACIONAL.

Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500 ou envie um e-mail para associativismo@abigraf.org.br
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Divulgação da logomarca com link do 
associado em página eletrônica exclusiva no 
site da ABIGRAF 

Associados ABIGRAF Nacional tem seção exclusiva no site, para disponibilizar logomarcas e link para 
seu site.

A vantagem deste benefício, além da divulgação, é transmitir confiança aos clientes em potencial, pois 
estar listado no site da entidade transmite segurança para o mercado.

www.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 represen-
tantes 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

Salas de reunião

Para maior conforto e comodidade dos seus associados, a 
ABIGRAF-SP oferece gratuitamente salas para a realiza-
ção de reuniões e encontros empresariais.

Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500
ou envie um e-mail para associativismo@abigraf.org.br

*Sujeito a disponibilidade de data, frequência de utilização 
estabelecida pela ABIGRAF.
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Base de dados ABIGRAF

Grupo de Líderes da Indústria Gráfica

Confraternização da Indústria Gráfica

Exclusiva para campanhas de e-mail marketing de sua empresa 
A ABIGRAF NACIONAL conta com uma ampla Base de Dados, que sua empresa pode usar gratuitamen-
te em campanhas de e-mail marketing.

Um benefício exclusivo para associados ABIGRAF NACIONAL.

Envio de E-mail Marketing
Em ferramenta específica são encaminhados e-mails para a base de dados com 8 mil contatos de gráfi-
cas, sendo 6 mil cadastros para a base do Estado de São Paulo e 2 mil e-mails para a base Brasil. Nesta 
modalidade, o conteúdo e a arte serão encaminhadas pelo associado, para aprovação prévia
do conteúdo pelas entidades do Sistema ABIGRAF – formato da arte em programação HTML.

Envio Mala Direta Impressa
Nesta modalidade, a Mala Direta é entregue na Sede da ABIGRAF e toda a administração de envio junto 
aos Correios são feitos pela entidade. São 10 mil gráficas cadastradas no Estado de São Paulo e 2 mil 
cadastradas em outros Estados, podendo ser segmentada por região territorial.

O conteúdo da Mala Direta, deverá ser aprovado pelo Sistema ABIGRAF previamente. Os custos de im-
pressão e postagem, deverão ser pagos pela empresa associada.

Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500 ou envie um e-mail para dmark@abigraf.org.br

O Grupo de Líderes visa unir dirigentes de gráficas e dos fornecedores 
de equipamentos e insumos em prol de um ambiente cada vez mais 

favorável para o desenvolvimento da indústria gráfica nacional.

A iniciativa fortalece o relacionamento e intercâmbio de informações entre as empresas da cadeia, esti-
mula o networking, favorece o acesso às inovações e aumenta a competitividade do setor gráfico.

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, perso-
nalidades 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 “cha-
ve de ouro”.
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Declarações para licitações e fornecimento a 
órgãos públicos

Banner nos sites

Associado ABIGRAF-SP tem gratuidade na emissão de declarações de regularidade, capacidade técni-
ca, 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

Os sites foram desenvolvidos com o objetivo de alcançar e mensurar maior número de acessos. Foram 
criadas ferramentas específicas que levam ao mercado informação, capacitação, chegando ate a recolo-
cação dos profissionais no mercado Gráfico.

www.sindigraf.org.br | 125.100 acessos. Espaço dedicado ao patrocinador, abaixo das principais no-
tícias do setor.
www.abigraf.org.br | + de 21 mil acessos.
www.abigrafsp.org.br | + de 9.700 acessos.

*Associados tem direito a um Super banner com duração de 30 dias nos sites do sistema Abigraf.
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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 em-
presas 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

Aquaville Hotel em Avaré

Com excelente localização às margens da Represa Jurumirim na estância turística 
de Avaré, o Acquaville Hotel oferece uma estrutura completa de lazer, restaurante 
com vista panorâmica para a represa, um moderno centro de convenções e eventos, 
além de equipamentos modernos e diversas atividades de entretenimento. Associa-
dos ABIGRAF-SP têm 10% de desconto nas diárias, isenção da taxa de serviço e um 
banho de ofurô.

Para mais informações, ligue para (14) 3711-1500, envie um e-mail para reservas@acquavillehotel.com.br 
ou acesse www.acquavillehotel.com.br

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.

Para efetuar suas reservas, basta preencher a Ficha de Inscrição e encaminhar por e-mail 
associativismo@abigraf.org.br

Ingressos com desconto na Bilheteria.com

Em parceria com a Bilheteria.com, oferecemos aos associados a oportunidade de ad-
quirir 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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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 compu-
tadores, notebooks, tablets, celulares, servidores, e outros produtos da 
Positivo Informática, além da facilidade de comprar sem sair do escritó-
rio. 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 rece-

ba 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

ADOBE

A ABIGRAF, mais uma vez empenhada em levar condições realmente vantajosas em produtos 
e serviços para seus associados, firmou 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 assi-
natura 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
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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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Escola Paulista de Direito

Através de convênio firmado com a EPD - Escola Paulista de Direito, o funcionário de em-
presa 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

Cursos gratuitos de gestão

A ABIGRAF realiza 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 ins-
trutores 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

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 estu-
dantes em  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.

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 grá-
fico, 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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Ciclo de Palestras Regionais

Descontos em cursos da ABTG

Palestras técnicas, marketing e de gestão

São realizados em parceria com os fornecedores de máquinas, equipamentos e insumos, com apoio de 
das Regionais da ABIGRAF em todo o Brasil.

Os eventos proporcionam maior integração e maior capilaridade na difusão de novos serviços e tecno-
logias. São realizados nas sedes das Regionais e utilizam a base de dados da entidade para envio de 
convites e e-mails marketing.

Para mais informações, ligue para 11 3232-4500 ou envie um e-mail para associativismo@abigraf.org.br

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 Photosho
› 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

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 de 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.

Para mais informações, ligue para 11 3232-4500 ou envie um e-mail para associativismo@abigraf.org.br

Todos os cursos serão realizados 100% online.
Inscrições pelo endereço: www.sympla.com.br/ABTG
Maiores informações: cursos@abtg.org.br ou 11-2797-6700.
Desconto de 30% de desconto para Associados da ABIGRAF. Solicite sua proposta para treinamentos 
in company.
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Cesta básica com valor especial na Calvo Cestas

Planos odontológicos e saúde E2 Brasil

Porto Seguro

A parceria com a Calvo beneficia as empresas gráficas na   aquisição de CES-
TA BÁSICA. Foram montadas 3 opções com a composição mínima da conven-
ção coletiva, a única variação dessas versões são as marcas dos produtos.

Para mais informações, envie um e-mail para associativismo@abigraf.org.br

Em parceria com a E2BRASIL Corretora de Seguros, os associados podem usu-
fruir 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.

Para mais  in formações,  l igue para  (11)  5632-5858  ou acesse
www.e2brasilcorretora.com.br

› 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 vigen-
te,  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 ex-
periência 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 absen-
teísmo, 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

Convênio com a Caixa Econômica Federal

Por intermédio de parceria com a Caixa Econômica Federal, os associa-
dos 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

A ABIGRAF 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 moder-
nas 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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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 Sevi-
lha Contabilidade.

Saiba mais em: www.sevilha.com.br

Sevilha Educação 
Associados da ABIGRAF têm descontos na matrícula de cursos/treinamentos de Ensino à Distân-
cia (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 associativismo@abigraf.org.br ou ligue 
para (11) 3232-4500.

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 servi-
ços 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 par-
ceria 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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