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Contra os fatos
não há argumentos

o dia 2 de dezembro uma plateia muito interessada,
composta na sua maioria por profissionais de propaganda
e comunicação, ouviu a opinião de pessoas muito
influentes desse mercado, enfatizando a importância
e o valor da mídia impressa. Isso aconteceu durante o Summit
de Comunicação – A Força da Mídia Impressa, realizado pelo
jornal Propmark, com apoio da Abigraf e Sindigraf-SP.
As apresentações foram muito consistentes e baseadas em fatos
e números, do Brasil e do exterior. Sérgio Maria, diretor do Google
no Brasil; Federico Sader, diretor de marketing da Nielsen Brasil;
Michel Péroni, francês, consultor de marketing de varejo; Jacques
Claude, também francês, CEO da Gutenberg Networks; Luiz Lara,
da Lew Lara/TBWA; Andrea Costa, da Editora Abril; Marjorie
Frysman, dos Correios e, fechando o dia, Nizan Guanaes.
Todos foram unânimes em afirmar que a mídia impressa
não vai desaparecer ou ser substituída por quaisquer meios
eletrônicos. Pelo contrário, foram apresentados casos de empresas
no exterior que, tendo abandonado o uso de catálogos impressos,
tiveram que retomá-los para melhorar as vendas. Todos também
concordaram que a tônica é a integração entre diferentes mídias.
Na área editorial, ficamos sabendo, por meio de uma matéria
publicada em 22 de setembro no New York Times, que as vendas
de e-books caíram 10,5% nos Estados Unidos nos primeiros cinco
meses de 2015. Os dados são da Association of American Publishers
(AAP). A conclusão do artigo é que a queda nas vendas de livros
digitais poderia indicar que parte dos leitores de livros eletrônicos
estaria voltando suas preferências novamente para o impresso ou,
pelo menos, se tornando leitores híbridos. Houve críticas a esse
artigo, principalmente de Michael Cader, da Publishers Lunch, que
acha a conclusão apressada. Apesar disso há muitas evidências de
que as vendas de livros digitais estão mesmo perdendo o ímpeto
nos países desenvolvidos. No Brasil continuam irrelevantes.
Independentemente das interpretações e análises dos dados, o fato
é que o livro impresso continua firme, 22 anos após o aparecimento
do primeiro e-book e 18 anos após o advento do primeiro e-reader.
Sendo assim, sugiro dedicar 2016 a aperfeiçoar as gráficas, buscando
sempre a redução dos custos, a melhoria da produtividade, garantindo
a sobrevivência até que venham melhores ventos para a economia.

Manoel Manteigas de Oliveira
Diretor da Escola Senai Theobaldo De Nigris
e diretor técnico da ABTG
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NOTÍCIAS

C

Centro de tecnologia da Heidelberg
reabre na Theobaldo De Nigris

om a presença de clientes,
gráficos e os presidentes da
Heidelberg do Brasil, da Abigraf-SP e do diretor da Escola
Senai Theobaldo De Nigris foi
oficialmente reaber to no dia
23 de novembro, o Print Media Center, na escola da Mooca,
em São Paulo. Durante a solenidade, o diretor-presidente da
Heidelberg do Brasil, José Luis
Gutiér rez, salientou a importância desse espaço para a Heidelberg e para o mercado brasileiro. “A partir deste momento,
o empresário realista, aquele
que sabe que tem de se aprimorar para aumentar sua competitividade, tem à sua disposição nossa infraestrutura que vai
auxiliá-lo a escolher ou tornar
seu equipamento mais produtivo e, consequentemente, mais
lucrativo”. O diretor da Theobaldo De Nigris, Manoel Manteigas de Oliveira, citou a parceria entre a Heidelberg e o Senai

como um fator de aprimoramento da mão de obra gráfica no país. “Este espaço, além
de beneficiar alunos e professores, estará sempre de portas
abertas aos empresários interessados em encontrar soluções tecnológicas de alto nível
para suas empresas”.
Na terça-feira, dia 24, as portas do PMC estiveram abertas
aos clientes para um segundo
dia de evento e no dia 25, quarta-feira, a visitação foi aberta

aos alunos e professores do Senai, estudantes de artes gráficas e de design, que entraram
em contato com tecnologia de
ponta em pré- impressão, impressão offset e digital, acabamento e consumíveis Saphira.
O gráfico que quiser visitar
o PMC vai encontrar, neste primeiro momento, equipamentos de pré-impressão como a
Suprasetter 106 com os softwares Prinect; as impressoras
offset Speedmaster CX 102 cinco cores e verniz; SM 52 quatro cores e uma máquina digital Linoprint CV. Na parte de
acabamento, estão expostas
as dobradeiras TI 52 e TH 82 ,
a alceadeira ST 90 e a guilhotina Polar 115. Os consumíveis
serão Saphira.
Para agendar uma visita ao
PMC , o interessado deve ligar
para (11) 5525 4489 ou pelo
e- mail atendimento.hdb@
heidelberg.com.

C

ONS 27
tem nova
secretária

om mais de vinte anos no
mercado gráfico e tendo já
atua do, entre 1996 e 2004, na
ABTG, Viviane Pereira volta para
a entidade em 2016 assumindo
as secretarias do Organismo de
Normalização Setorial de Tecnologia Gráfica, ONS 27, e do Working Group of Printing Conformity Assessment Requirements
do TC 130, da ISO (Comitê Internacional de Tecnologia Gráfica).
Enquanto esteve na ABTG, Viviane trabalhou nas áreas de consultoria e perícia técnica, normalização, no Prêmio Fernando Pini
e colaborou para a revista Tecnologia Gráfica. No mercado gráfico, trabalhou em diversas áreas
como marketing, consultoria, desenvolvimento de novos negócios e vendas técnicas. “É muito
bom retornar para a ABTG. O árduo trabalho de desenvolver referências para o mercado gráfico cresceu muito em 12 anos e
hoje, com tantos2 ajustes necessários ao enfrentamento da crise, precisamos ter uma indústria saudável e efi cien te para
sobreviver e se destacar.”
Maíra de Oliveira deixa a secretaria do ONS27 para assumir
um novo desafio no setor gráfico.
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Nizan Guanaes, do grupo ABC

Encontro discute o poder
da mídia impressa no
meio publicitário

“O

Fespa Brasil e ExpoPrint
Digital têm apoio da Abimaq

A

As so ciação Brasileira da
Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq) anunciou em janeiro seu apoio oficial às feiras promovidas pela
Afeigraf/APS Feiras, entre elas
a FespaBrasil, a ExpoPrint Digital e a Brasil Label, que acontecem de 6 a 9 de abril, em São
Paulo. Ismael Guarnelli, diretor
da APS Feiras, recebeu com entusiasmo o apoio. “Trata-se de
uma associação de enorme renome em todo o Brasil e que
se destaca na atuação em favor de uma indústria brasileira
forte e com crescimento sustentável.” Eduardo Sousa, presidente da Afeigraf, destacou a
importância de parcerias: “Tanto a Afeigraf quanto a Abimaq
possuem o objetivo comum de
fortalecer a indústria brasileira através de ações e iniciativas
que impulsionem o crescimento deste setor fundamental
para toda a sociedade”.
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A Fespa Brasil 2016 ocupará o Pavilhão Branco do Expo
Center Norte e apresentará soluções para os segmentos de
comunicação visual, sinalização,
grandes formatos, estamparia
digital e decoração de interiores. A feira abriga importantes
iniciativas que fazem parte do
Profit for Purpose, programa
de reinvestimento de lucros
da Fespa no mercado, como o
Congresso Internacional de Comunicação Visual e Impressão
Digital e a Digital Textile Conference, visando levar a melhor
informação a todos os visitantes. A mostra corre paralela à
ExpoPrint Digital, evento focado em soluções de impressão
digital — como baixas tiragens,
dados variáveis e soft wares —
e a Brasil Label, voltada ao segmento de rótulos e etiquetas.
Cadastre- se gratuitamente
para visitar a Fespa Brasil no
site www.fespabrasil.com.br.

impresso é uma das maiores oportunidades para a
publicidade”. Cheia de frases de
impacto e boas sacadas, assim foi
a palestra do publicitário Nizan
Guanaes, dono do maior grupo
publicitário do país, o ABC, que
encerrou o Summit de Comunicação – A Força da Mídia Impressa. O encontro levou cerca
de 300 pessoas ao hotel Pullman,
em São Paulo, no dia 2 de dezembro e foi promovido pelo jornal
Propmark, com apoio da Abigraf/
Sindigraf-SP e patrocínio da HP,
Fedrigoni e Plural .
O evento reuniu alguns dos
maiores nomes da propaganda e
do marketing no Brasil, que destacaram a importância da comunicação impressa junto ao
consumidor. A palestra de maior
impacto foi a de Nizan Guanaes,
que não mediu esforços para
mostrar a relevância da comunicação impressa. “O problema
da mídia impressa está na forma como ela se vende. Vocês
precisam ocupar espaço, posicionar bem o seu produto. Porque vocês sabem o que o digital
está fazendo melhor? Vendendo
o digital. O Facebook é craque
nisso, o Twitter e o Google são
craques nisso.” Sérgio Maria, diretor de Parcerias Estratégicas
do Google, afirmou que não se
constroem marcas apenas com
mídia digital. Para ele é preciso
acompanhar o mercado de conteúdo, que tem passado por consideráveis transformações. Luiz
Lara, sócio-diretor da Lew’Lara/

Sérgio Maria, do Google

Luiz Lara, da Lew’Lara/TBWA

TBWA , defendeu que a credibilidade está as so ciada ao meio
impresso. “A credibilidade é um
patrimônio do jornal impresso,
que migrou para outros meios,
como o on-line”.
A Two Sides Brasil, integrante da maior campanha mundial
em defesa da sustentabilidade da
comunicação impressa, aproveitou o Summit para lançar a revista Print Power, porta-voz da eficácia das mídias impressas nas
estratégias de marketing, propaganda e publicidade das mais diferentes empresas. Com mais de
50 páginas de cases nacionais e
internacionais, pesquisas e atualidades sobre o uso do impresso,
a Print Power tem uma tiragem
inicial de 2 mil exemplares, periodicidade semestral e distribuição
gratuita dirigida a publicitários.

SUPERIA ZP - SUPERIA ZPN
Chapas térmicas sem processo químico para sistema CTP
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Prêmio Fernando Pini

Denise Góes

Inovação e
controle de processo
em primeiro lugar
25ª edição do Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini destacou em 2015
o trabalho de 34 empresas. No total, 66
prêmios foram distribuídos, valorizando
a dedicação de gráficas de sete estados (Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio
Grande do Sul e São Paulo), mais o Distrito Federal.
Foram inscritos no concurso um total de 1.340 trabalhos, desenvolvidos por 187 gráficas, das quais 302
peças de 98 empresas passaram para a segunda fase.
As gráficas P+E , de São Paulo (SP), que conquistou 10 troféus, e FacForm, de Recife (PE), ganhadora de cinco categorias, foram as principais vencedoras, seguidas pelas paulistas Escala7, Ipsis, Log&Print,
Plural e RR Donnelley, e a paranaense Multipla BR ,
cada uma com três conta-fios dourados.
Os vencedores foram conhecidos durante a festa realizada no Espaço das Américas, no dia 24 de
novembro, com a participação de 1.300 pessoas.
A seguir, conheça os detalhes de produtos que
superaram seus concorrentes em algumas das
categorias mais técnicas do certame.
CATEGORIA: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Produto: Sobrecapa Caras
Gráfica: Pigma
Cliente: Editora Abril
Em julho de 2015, 25 mil leitores, assinantes da revista Caras, participaram de uma ação de marketing inovadora. Na edição 1133 da publicação eles
receberam uma amostra dos lenços demaquilantes Neutrogena Deep Clean, da Johnson & Johnson.
Até aí, nenhuma novidade. O que os surpreendeu,
porém, foi a possibilidade de testar o produto na
própria capa da revista, na realidade na sobrecapa,
removendo a maquiagem da garota-propaganda da
marca, Giovanna Ewbank. A ação tornou-se um case
de sucesso tanto em termos promocionais quanto

gráficos, num trabalho conjunto envolvendo cliente, agência de propaganda e gráfica, que apostaram na ideia de interagir com o leitor de maneira
inteligente e inusitada.
O projeto começou na agência DM9DDB , que
pensou em uma forma de sair do conven cio nal
com “uma peça interativa, que daria ao consumidor o poder de protagonizar a campanha”, como
relatou Adrian Ferguson, vice-presidente de Mídia
da DM9, pois seria ele, leitor, quem iria manusear,
testar, comprovar e avaliar o resultado.
Para que a criação da agência se concretizasse
foi fundamental contar com tecnologia de ponta.
O desafio era o leitor, ao remover a maquiagem,
encontrar o rosto da modelo limpo. Ou seja, a impressão teria de ser perfeita para manter as características e para que não perdesse a qualidade
após a aplicação do produto. “Precisávamos que a
impressão tivesse realmente um aspecto de maquiagem e que a remoção da tinta não deixasse

manchas”, explicou Flávio Tomaz Medeiros Junior,
diretor comercial da Pigma.
Para responder a essa expectativa, a Pigma conciliou a impressão tradicional com a tecnologia digital da HP Indigo, empregando um equipamento
que possibilita recursos especiais como impressão
em relevo e efeitos texturizados. “Toda a ação foi
planejada. Depois de um mês de testes, fizemos em
primeiro lugar a impressão offset, com a imagem
totalmente sem maquiagem. Aplicamos então a
laminação e finalmente imprimimos a maquiagem
na HP Indigo”, explicou Flávio Medeiros. Segundo
ele, a HP não recomendava a impressão sobre a laminação, pois provavelmente essa impressão não
teria uma boa ancoragem. “Nosso grande desafio,
sem dúvida, foi manter a definição da maquiagem
sem que a impressão ficasse ‘chapada’”, relembra o
diretor comercial. Por isso a importância dos testes para se conseguir chegar ao perfeito registro
das cores, sem deixar que a cara da modelo ficasse
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com excesso de maquiagem e um aspecto extremamente falso. “O material foi impresso em offset sem
o aproveitamento completo da área de impressão
para possibilitar a visibilidade total do registro de
impressão. A aplicação da laminação foi feita reservando a borda das folhas para não alterar o dimensional e permitir a impressão digital com total registro. Foram necessários quatro dias para a impressão
da revista”, explicou o diretor da Pigma. Um detalhe
importante: segundo Flávio Medeiros, a impressão
da maquiagem só foi possível porque a HP Indigo
usa tinta líquida e não toner em pó.
Para ele, a Pigma soube utilizar de maneira eficiente uma fraqueza da tecnologia digital: a não
ancoragem sobre super fícies laminadas. A de ficiência transformou- se num trunfo, possibilitando fixação satisfatória das cores, que puderam ser
retiradas quando foi preciso. “Antes se usava massa raspável sem nenhuma qualidade, de uma única cor, para cobrir qualquer impressão. Hoje isso
pode ser feito com cobertura em quatro cores de
ótima qualidade. É possível manter a informação
ao consumidor, mesmo com cobertura”, comentou o diretor da Pigma. A impressão da Sobrecapa
Caras foi a primeiro trabalho da Pigma utilizando
esses recursos e o resultado atendeu plenamente
o anunciante. Segundo o vice-presidente de mídia
da DM9, o anúncio gerou uma grande repercussão,
tanto nacional quanto internacional.
CATEGORIA: COMPLEXIDADE
TÉCNICA DO PROCESSO

Produto: Caixa Cofrinho Itaú
Gráfica: P+E
Cliente: Itaú
A gráfica paulistana P+E foi a maior vencedora do
Prêmio Fernando Pini de 2015 (ver matéria na página 40). Com o produto Caixa Cofrinho Itaú, conquistou o primeiro lugar em três categorias: Melhor Livro Infantil ou Juvenil, Complexidade Técnica
do Processo e o Grand Prix de Melhor Acabamento Cartotécnico. O sucesso do projeto foi resultado
de um trabalho que envolveu processos complexos. De acordo com Eden Ferraz, diretor financeiro
da P+E , o material teve de ser muito bem pensado
antes de a gráfica iniciar sua produção. A ideia inicial de unir livro e cofrinho partiu do departamento
de criação da agência DM9DDB em uma ação para
o Banco Itaú. A pedido do cliente, a agência procurou conciliar o trabalho que o banco desenvolve
10 TECNOLOGIA GRÁFICA
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de incentivo à leitura com o projeto de educação
financeira. Daí surgiu o livro que também é um cofrinho. Com ele a criança se diverte ao mesmo tempo em que aprende a poupar. “Criar uma ação para
um público tão especial quanto as crianças foi realmente um desafio muito grande. Conseguimos desenvolver uma forma inédita de aproximação com
elas, falando sobre um tema importante e essencial
para o Itaú, mas com uma linguagem atual e muito
adequada ao público”, avaliaram Leo Macias e Zico
Farina, diretores de criação da DM9DDB.
Com esse espírito nasceu o livro As Aventuras
de Tostão que conta a história de um menino que
tinha muitos sonhos. Para conseguir realizá-los ele
ganha de presente do pai um porquinho que adora
engolir moedas. Ao longo das páginas, as crianças
acompanham a história do porquinho ao mesmo
tempo em que são estimuladas a preencher os espaços magnéticos com moedas de R$ 1. No fim do
livro, a barriga do Tostão está tão cheia que o pai
leva a criança para um especialista esvaziar o cofrinho; o dinheiro arrecadado é exatamente a quantia
necessária para abrir uma poupança.
Para dar forma a esse plano, a agência contratou a ilustradora Bruna Assis Brasil e a gráfica P+E
ficou responsável por tornar real a união entre livro
infantil e cofrinho. Eden Ferraz conta que para chegar ao produto final foram necessários dois meses,
com algumas dificuldades no caminho. “Tivemos
de fazer vários mocapes até chegar a um resultado em que o livro pudesse ser manuseado, tivesse uma abertura de 180 graus e não rasgasse facilmente. A solução foi a impressão em papel couché
210 g/m², com laminação.” Ele relembra que para a
simulação do cofrinho foram criados berços, locais
em que a criança é convidada a colocar as moedas

para o porquinho engolir. A opção foi fazer empastamento em papelão, de forma que o próprio vazado do material fosse o berço. Para fixar as moedas
foi feito então o empastamento com dois papelões,
sendo um deles o berço interno para colocação do
ímã que segura a moeda.
Também foi solicitado à gráfica que fizesse nos
berços das moedas a impressão interna semelhante ao restante do livro. “Tivemos de fazer a impressão interna do berço e aplicar o hot stamping na
posição exata para que a moeda não ficasse inclinada para a direita ou esquerda.” Para o diretor da
P+E, fazer que os espelhos dos berços das moedas
ficassem perfeitos em relação às páginas do livro,
tanto na cor quanto no posicionamento, foi sem
dúvida o maior desafio.
Para o principal interessado, o Itaú, o livrocofrinho foi um sucesso. “Trata-se de um jeito diferente de abordar a educação financeira e para nós
foi um teste, ainda restrito, que servirá de experiência para futuros projetos de conteúdos mais lúdicos”, avaliou Eduardo Tracanella, superintendente
de marketing do Itaú.
CATEGORIA: CONFORMIDADE COM A NORMA
NBR NM ISO 12.647-2 – IMPRESSÃO EM
OFFSET PLANA E ROTATIVA OFFSET HEATSET

Produto: Etiqueta Evolution Turbo Eletrônico
Branco 220V/7500W
Gráfica: Nitoli
Cliente: Lorenzetti
Em 2015, o vencedor do prêmio na categoria Conformidade com a Norma foi a paulistana Nitoli,
com a Etiqueta Evolution Turbo Eletrônico Branco
220V/7500W, da Lorenzetti. “Foi o reconhecimento por um trabalho de equipe”, afirmou Carlos Vinícius Gonçalves, técnico de pré-impressão da Nitoli
e um dos responsáveis pela implantação da norma
na empresa. A ISO 12.647 é um conjunto de normas
específicas para o setor gráfico que engloba parâmetros e metrologia para impressão offset plana e
rotativa heatset, coldset. Segundo Carlos Vinícius,
ao seguir tais padrões, a gráfica tem todas as condições de reproduzir na impressão exatamente o
resultado que o cliente aprovou na prova contratual. A principal vantagem disso, de acordo com
Rafael Peterman, também técnico gráfico, que trabalhou na Nitoli até 2014 e com Carlos Vinícius desenvolveu a aplicação da norma na embalagem da
Lorenzetti, é a reprodutibilidade e a repetibilidade.

A primeira versão da norma é de 1996. Ela foi
rapidamente adotada nos processos comerciais
em gráficas do mundo todo. Nos dias atuais é um
dos requisitos básicos para quem quer exportar.
“No caso de embalagens, a grande vantagem é que
ao padronizar pela ISO 126472, o cliente pode imprimir a mesma embalagem no Brasil e na China
com a mesma qualidade”, explica Rafael Peterman.
A embalagem da Lorenzetti foi o primeiro produto a ser impresso na Nitoli em conformidade
com a ISO 12.6472. Rafael Peterman conta que para
isso foi necessário, em primeiro lugar, conhecer
e estudar bem todos os parâmetros e, em seguida, adequar as máquinas já existentes aos padrões
exigidos e procurar fornecedores de tinta e papel
que pudessem satisfazer as exigências da norma.
“Não adianta imprimir se as matérias-primas não
forem de qualidade, provenientes de fornecedores
qualificados”, concorda Carlos Vinícius.
O técnico observa que a mentalidade do setor
com relação às normas ainda precisa mudar, pois
atualmente são poucas as gráficas que as adotam.
“É claro que o processo é mais trabalhoso, é preciso ter organização e saber utilizar as ferramentas adequadas, mas o resultado final vale a pena.”
Para ele é importante que as gráficas entendam
que a implantação da norma beneficia não só o
cliente, mas a própria gráfica. “A adoção de normas
traz uma série de ganhos tanto no aspecto final
do produto como na questão financeira, gerando
mais lucro para a empresa.”
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Prêmio Fernando Pini

Tânia Galluzzi

Parceiros da qualidade
lém das gráficas, os fornecedores de sistemas, soluções e insumos, parceiros da indústria na batalha diária pela elevação da
qualidade, da produtividade e na conquista de novos mercados, são contemplados com o conta-fios
dourado desde 1997. Em 2015, oito empresas foram
vencedoras em 12 categorias, escolhidas por meio
do voto das 187 gráficas que inscreveram produtos
no certame. Elas avaliaram os fornecedores em quatro critérios: atendimento técnico, atendimento comercial, confiabilidade no produto/equipamento e
cumprimento de prazos.
A HP foi a empresa mais premiada da 25ª edição do Fernando Pini, com três troféus nas categorias Equipamentos de Impressão Digital, Equipamentos para Impressão Digital em Grandes Formatos e
Sistema de Provas. Com o resultado, a HP acumula
16 prêmios Fernando Pini, mantendo a posição de
quarto fornecedor mais premiado no concurso. “É a
primeira vez que conquistamos três prêmios num
mesmo ano e isso nos dá força para enfrentar 2016
com o desafio de continuar cumprindo o papel de
líder de mercado”, afirma Luca Cialone, diretor de
HP Indigo e Inkjet Webpress da HP Brasil. Segundo
o executivo, a HP passou em 2015 por um processo
de estruturação interna que, apesar de complexo,
não tirou o foco da empresa nos clientes. Ele prevê este como um ano difícil, mas com várias oportunidades para o mercado gráfico, tendo a Drupa
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como catalizadora das atenções. A HP participará
com o maior estande da feira, marcando presença
com mais de 25 impressoras Indigo. “Todos os segmentos serão cobertos por soluções da HP e de seus
parceiros e estamos confiantes de que as novas estratégias, junto aos lançamentos que acontecerão
na Drupa 2016, farão deste um ano de sucesso e
muitas oportunidades para novos investimentos
em nossas soluções de impressão digital.”
Presença constante na lista de vencedores, a Heidelberg subiu duas vezes ao palco do Espaço das
Américas como a melhor nas categorias Blanquetas
e Equipamentos para Pré-impressão, Sistemas e CtPs.
A marca alcança assim 34 conta-fios, mesma somatória da Suzano, vencedora em 2015 na categoria
Cartão para Impressão com ou sem Revestimento.
“A Heidelberg tem uma história de sucesso no
Prêmio Fernando Pini e, sem dúvida, essa conquista foi graças à qualidade de nossos produtos e uma
equipe comercial e de serviços treinada e motivada
para atender os clientes da melhor forma possível”,
comenta Magno Santos, gerente sênior da Heidelberg do Brasil. As atenções da tradicional fabricante alemã neste ano também estão voltadas para a
Drupa, afora produtos e serviços que serão oferecidos ao mercado brasileiro. Entre as novidades, o
gerente sinaliza com uma nova impressora digital
formato folha inteira, um novo software de fluxo de
trabalho e maior automação nos diversos sistemas.

De acordo com Leonardo Grimaldi, diretor comercial da Unidade de Negócios de Papel da Suzano,
2015 foi um ano muito importante para a companhia. “Evoluímos em nosso modelo de atuação e consolidamos uma nova proposta de atuação no setor.
Esse prêmio mostra que estamos no caminho certo.”
INOVAÇÃO

Outra habitué do concurso, a Agfa levou a melhor nas categorias Chapas para Impressão e Software de Gerenciamento de Cores. De acordo com
Eduardo Sousa, gerente de marketing para a América Latina, o diferencial da empresa está no fato
de ser a única fornecedora multinacional de chapas offset no mercado latino-americano com fábrica local e na robusta estrutura de atendimento.
Ele enfatiza ainda a questão da sustentabilidade, ao
lembrar que a Agfa conseguiu eliminar a utilização
do solvente na família de chapas offset Azura. Para
2016, a empresa sinaliza com lançamentos em préimpressão e em sistemas inkjet, bem como a retomada de campanhas na área de serviços, que se mostraram exitosas no ano passado. A Agfa conta agora
com 19 prêmios Fernando Pini.

HP

Heildelberg
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Prêmio Fernando Pini

Suzano

International Paper

Agfa

Adecol

Actega Overlake

Flint Group

Bem posicionada no ranking de fornecedores,
com 10 troféus, a Actega Overlake foi mais uma vez
a escolhida na categoria Vernizes. “Atribuímos mais
essa conquista a toda a equipe, que se dedica para
que nossos produtos cheguem aos nossos clientes com qualidade. A Actega sempre busca novas
tecnologias e investimentos para atender o mercado cada vez mais dinâmico e exigente”, disse Bruna
Maculet, assistente da diretoria.
A International Paper foi apontada pela quinta
vez consecutiva como o melhor fornecedor de Papel para Impressão – Não Revestido. “Trata- se de
um reconhecimento que mostra que a empresa
está no caminho certo e que estimula a nossa equipe a buscar, cada vez mais, o melhor atendimento às necessidades dos nossos clientes, mantendo
o foco na excelência, produtividade e desenvolvimento sustentável dos negócios”, afirma Jefferson
Leite, gerente geral comercial.
Dois fornecedores foram escolhidos pela primeira vez: Adecol, na categoria Adesivos, e Flint Group,
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em Tintas. Alexandre Kiss Segundo, diretor comercial da Adecol credita a vitória ao profissionalismo
e à dedicação da equipe da Adecol, assim como
a três estraté gias: desenvolvimento de produtos
customizados, consultoria e flexibilidade no atendimento. “A Adecol vive um momento de expansão. Mesmo com a crise, continuamos crescendo
ao longo dos anos e em 2015 não foi diferente. Para
2016 o segmento gráfico pode esperar uma Adecol
ainda mais agressiva, com investimentos no setor e
fortalecimento da equipe técnica.”
Ressaltando o relacionamento da empresa com
os clientes e a abrangência nacional de seu atendimento, Joaquim Dias, gerente nacional de vendas
Print Media da Flint, apontou como projetos para
2016 a inauguração de uma fábrica automatizada de conversão de blanquetas, similar à planta da
Flint no México, objetivando aumentar a participação da companhia no mercado brasileiro. A empresa planeja também desenvolver novos produtos
em parceria com os clientes.

Av. Otaviano Alves de Lima, 4.400 - Freguesia do Ó - CEP 02909-900 - São Paulo - SP
7HOHIRQHV  HPDLOYHQGDVJUDðFD#DEULOFRPEU
ZZZDEULOJUDðFDFRPEU

NORMALIZAÇÃO

Bruno Mortara

Comitê de normas
para o setor gráfico
reúne-se na Coreia

No encontro, que teve
a participação de 26
países, Bruno Mortara,
superintendente do
ONS27, foi eleito
coordenador do
grupo de trabalho
que cria parâmetros
para avaliação de
conformidade.
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ntre os dias 2 e 8 de novembro aconteceu
em Seul, na Coreia do Sul, a reunião do Technical Committee for Graphic Technology
– TC 130 , comitê da ISO (International Organization for Standardization) responsável pelo
desenvolvimento de normas para a indústria gráfica em âmbito internacional. O encontro contou
com a participação de representantes dos 26 países
que integram o comitê, sendo que os documentos
elaborados, além de terem validade internacional,
são também enviados para outros 20 países, que os
receberem como países observadores.
Os trabalhos são divididos em subcomitês, denominados de Working Groups, abrangendo as áreas
de terminologia, pré-impressão, processos de impressão, pós-impressão, sustentabilidade ambiental, materiais e certificação. Tais grupos podem criar,
alterar, revisar ou cancelar normas.
Na reunião plenária que encerrou os trabalhos
no dia 8, em Pajubook City, conduzida pelo chinês
Pu Jialing, novo presidente do TC 130, Bruno Mortara, superintendente do Organismo de Normalização

Setorial, ONS27, foi nomeado o novo coordenador do
Working Group 13, que pela primeira vez será conduzido por um brasileiro. Ele foi eleito unanimemente por 49 especialistas de 16 países para comandar
o grupo dedicado ao desenvolvimento de requisitos e parâmetros para a avaliação de conformidade.
O WG13 foi criado em 2010 com o objetivo de
desenvolver diretrizes para a avaliação da conformidade no que se refere ao gerenciamento de qualidade e impressão colorida e hoje tem três projetos
de norma em desenvolvimento. O atual coordenador, Robert Chung, do Rochester Institute of Technology, nos Estados Unidos, indicou Bruno Mortara como seu sucessor a partir da próxima reunião,
a ser realizada em maio de 2016, em Berlim.
De acordo com o superintendente do ONS27, a
nova posição será de grande relevância para o desenvolvimento dos trabalhos de certificação e de
normalização no Brasil. O País tem participação ativa
no TC 130 desde 1998 defendendo os interesses da
indústria brasileira, trazendo informações tecnológicas de ponta e contribuindo no desenvolvimento

de documentos técnicos em diferentes áreas. Dentro do ONS27 — que funciona como um espelho
do TC 130 —, essa participação se concretiza na escolha das normas que são adotadas em âmbito nacional, que hoje são 34 das 63 normas publicadas
no País para o segmento gráfico.
Leia a seguir os trabalhos mais relevantes para
o Brasil, nos grupos em que os representantes brasileiros (Bruno Mortara e Maíra de Oliveira, então
secretária do ONS27) participaram.
PRINCIPAIS RESOLUÇÕES DO
29º– ENCONTRO DO TC 130
WORKING GROUP 2 – PRÉ-IMPRESSÃO
ISO 19445-1, Tecnologia Gráfica –
Metadados para fluxo de trabalho de
artes gráficas – Parte 1: metadados XMP
para documentar imagens e provas
No setor de embalagens, arquivos PDF em geral

contêm elementos que não serão impressos, usados para marcar dobras, cortes, colas ou relevos.
Para diferenciá-los dos elementos que serão efetivamente impressos, o truque usado pela indústria
tem sido a adoção de canais de cor para salvar essas
informações, tidas como “etapas de processamento”,
em geral nomeadas com seu nome em inglês, varnish, die ou engraving. Na norma ISO 194451 essas
informações são colocadas em grupos de conteúdo opcionais (OCGs – camadas estruturais do PDF),
como metadados PDF bem definidos. São complementos de um PDF/X4, permitindo à indústria de
embalagens fazer provas sem marcas desnecessárias
nesse momento, assim como a impressão com todas as marcas exigidas. Um PDF pode então servir
como um recipiente para todos os dados de produção, impressão e não impressão de um produto
como uma embalagem ou um rótulo.
A conformidade do PDF no qual se aplicam os
metadados da ISO 194451 pode ser PDF/X4, /X5
ou o PDF convencional. O uso de elementos em
braile é compreendido na norma, o que é ótimo.
PDF/X-6, o novo PDF da família ISO 15930
Foi discutida a forma de desenvolver os PDF/X4
e X5 e qual nome receberão. Ficou decidido, provisoriamente, que será PDF/X6 , família da qual as
versões X4 e X5 farão parte. Essa versão será o primeiro PDF/X com base na ISO 320002 e não na es-

pecificação da Adobe. O documento é denominado: Parte 9 – Troca completa dos dados de impressão
(PDF/X6) e troca parcial de dados de impressão com
referência externa perfil (PDF/X6P) utilizando PDF

2.0. Seguindo a tendência da indústria de impressão
que tem desenvolvido processos com múltiplas cores primárias, como CMYKOGV — ciano, magenta,
amarelo e preto além de laranja, verde e violeta —,
o PDF/X6 terá uma versão que poderá utilizar perfis ICC e dados multicoloridos (N-Channel), denominada de PDF/X6n. Isso permitirá que os trabalhos multicoloridos transcorram de forma previsível.
Um arquivo PDF em conformidade com o
PDF/X6 trata as conversões entre espaços de cor
sempre com a opção Black Point Compensation
ativada, resultando em conversões mais precisas,
em especial nas áreas de sombra. Outra novidade
é a regulamentação da definição de cores especiais
dentro de um PDF, no formato CXF, de grande interesse para o segmento de embalagens, em função da precisão de definição espectral em relação
ao método atual, colorimétrico (Cielab).
Uma das vantagens do PDF/X6 será o fato de
ter características múltiplas, servindo como saída de
impressão, assim como saída para dispositivos digitais, como tablets, telefones e computadores. Prevê-se, ainda a criação de Notas de Aplicação para
o PDF/X6 , especialmente para apoiar os fornecedores que desenvolvem aplicações e o mercado.
ISO 17972 – Intercâmbio de dados
de cor utilizando XML
A ISO 17972 representa um novo padrão que se apli-

ca ao armazenamento de dados de caracterização,
fornecendo um esquema flexível para a troca de dados de cores especiais com base no padrão CxF3, da
X-Rite (ver www.colorexchangeformat.com). A primeira parte foi publicada em 2015. A Parte 2, que
abrange os dados das cartas de cor para calibração
de escâneres, será votada como DIS e deve ser referenciada na revisão da norma ISO 126412. A Parte
3 abrange dados de caracterização de um processo
gráfico ou Dataset, e se destina a substituir todos
os formatos existentes (por exemplo, ISO 12642 ou
ISO 28178) e acompanhará o conjunto de dados de
caracterização. Essa norma também está em votação de DIS . Finalmente, a Parte 4, que se refere aos
dados de caracterização de cores Spot (CxF/X4), foi
publicada e define um formato de troca de dados
de medição tintas para fornecer um meio para caracterizar tintas de cores especiais de forma espectral, aumentando sensivelmente a qualidade dos impressos, especialmente útil na área de embalagens.
ISO 12642-1 (IT.8-7)

O famoso alvo para calibração de escâneres, com
uma carta de cores fotográfica que é lida e comparada com os valores de fabricação, permitindo a
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criação de um perfil ICC do escâner, com mais de
um milhão de cópias vendidas desde sua criação,
será atualizado e publicado em 2016. Uma segunda
parte da norma foi criada, denominada Advanced
Colour targets for input scanner calibration e se baseia nas demandas de instituições científicas, como
museus, galerias de arte e arquivos do patrimônio
cultural, que exigem mais patches para conseguir
uma melhor caracterização cor. Uma nova votação
deve ser iniciada após a próxima reunião em Berlim.

o processo de impressão. Hoje há um grande número de formatos proprietários e passar a utilizar
um formato normalizado unificará a realização de
curvas de fôrmas, em diferentes sistemas, fábricas
e marcas de equipamentos. A votação de DIS está
em andamento e veremos os resultados em Berlim.

ISO 19445-1, Tecnologia Gráfica –
Metadados para fluxo de trabalho de
artes gráficas – Parte 1: metadados XMP
para documentar imagens e provas

a. Parte 1: Requisitos de impressão de câmbio
(PRX). O Projeto PRX é um formato de arquivo
cujo objetivo é permitir que o proprietário da marca
possa fornecer requisitos de impressão para a gráfica, bem como a todas as partes envolvidas no fluxo de trabalho de produção. PRX destina-se a facilitar a comunicação das expectativas dos clientes
para provedores de serviços de impressão e para
as partes interessadas sobre um ou mais trabalhos.
O PRX é projetado para permitir que os proprietários de marcas especifiquem seus objetivos esperados e tolerâncias, procurando avaliar produção, cor
e qualidade de dados de seus materiais impressos.
As cores dos dados transportados por PRX serão
codificados usando o formato ISO C xF.
b. Parte 2: Troca de dados de qualidade de impressão (PQx). Essa parte da ISO 20616 especifica
um formato extensível simples para o intercâmbio

A proposta dessa norma obteve uma avaliação positiva. Trata-se de uma interessante tecnologia para
determinação de quem, como, quando e em que
condições de calibração e iluminação uma imagem ou trabalho foi aprovado. A publicação final é
esperada para 2016.
ISO 18620 – Ajuste da curva de resposta
tonal (padronização de curvas de CtP)

O padrão, denominado Tone adjustment curves
exchange, deve ser útil para se comunicar de forma inequívoca as curvas de ajuste de tom definidas como percentual nominal entre os sistemas de
fluxo de trabalho com os valores obtidos durante
PARTE DA NORMA
ISO 15930

TROCA É
COMPLETA?

PERMITE
GERENCIAMENTO
DE CORES?

ESPAÇOS DE CORES
SUPORTADOS

VERSÃO DO PDF EM
QUE É BASEADO

PDF/X-1:2001

1

Sim

Não

CMYK

1.3

PDF/X-1a:2001

1

Sim

Não

CMYK

1.3

PDF/X-1a:2003

4

Sim

Não

CMYK

1.4

PDF/X-2:2003

5

Não

Sim

Gray, RGB, CMYK

1.4

PDF/X-3:2002

3

Sim

Sim

Gray, RGB, CMYK

1.3

PDF/X-3:2003

6

Sim

Sim

Gray, RGB, CMYK

1.4

PDF/X-1a:2003

4

Sim

Não

CMYK

1.4

PDF/X-2:2003

5

Não

Sim

Gray, RGB, CMYK

1.4

PDF/X-3:2002

3

Sim

Sim

Gray, RGB, CMYK

1.3

PDF/X-3:2003

6

Sim

Sim

Gray, RGB, CMYK

1.4

PDF/X-4:2010

7

Sim

Sim

CMYK

1.6

PDF/X-4p:2010

7

Não

Sim

Gray, RGB, CMYK

1.6

PDF/X-5g:2010

8

Não

Sim

Gray, RGB, CMYK

1.6

PDF/X-5n:2010

8

Não

Sim

n-colorant

1.6

PDF/X-5pg:2010

8

Não

Sim

Gray, RGB, CMYK

1.6

PDF/X-6

9

Sim

Sim

Gray, RGB, CMYK

2.0

PDF/X-6p

9

Não

Sim

Gray, RGB, CMYK

2.0

PDF/X-6n

9

Não

Sim

n-colorant

2.0

NÍVEL DE
CONFORMIDADE
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ISO 20616, Tecnologia Gráfica – ISO
20616-1 – PRX – Print Requirements
eXchange (arquivo e software de
controle de qualidade e metadados)

de dados de qualidade de impressão e metadados
entre aplicações de controle de qualidade. Ela inclui a medição de cor, o controle de processos e
sistemas de gestão de qualidade, mas não se limita a isso. É um formato de dados e metadados extensível, para controle de processo e alvos para os
compradores. Serve de elo de comunicação entre convertedores e detentores de marcas. Um arquivo PQx representa uma tiragem específica de
um produto, com informações sobre cores, registro, informações de negócio e características físicas da ISO 153111. O PRX vai do cliente à gráfica e
o PQX vai da gráfica ao cliente. Medições e avaliações são feitas durante a produção. Não há tolerâncias nem alvos. São simplesmente medições de
uma folha a toda a tiragem.
Um projeto de trabalho deve ser desenvolvido
para ambos os padrões.
ISO 20677-1 – ICC V5, denominado iccMAX
O iccMAX é um novo sistema de gestão de cores
desenvolvido pelo ICC Labs, dentro da organização
ICC (www.color.org). A nova especificação irá es-

tender a atual especificação de versão 4 fornecendo novos recursos. A norma será intitulada Image
technology colour management – Expansion of architecture, profile format, and data structure to enable development of advanced colour management
systems. Maiores informações podem ser obtidas
em www.color.org/iccmax/.
WORKING GROUP 3 – PROCESSOS DE IMPRESSÃO
ISO 12647-7 – Controle de processos para a
fabricação de separação de cores meio-tom,
provas e impressões de produção – Parte 7

Essa norma foi revisada e discutida, sendo que os
comentários do Brasil foram aceitos em sua maioria. Foram sugeridas ainda modificações no uso da
ISO 12040, mas foram abandonadas, deixando a norma como na versão anterior. O WG4 irá rever a ISO
12040 . O documento irá para votação em breve.
ISO 13655 – Norma de cálculo
e métricas de medição de cores

A norma, publicada em 2009, ganhou novas especificações. Para cores de reflexão de superfície compreende quatro modos de medição diferentes: M0 ,
M1, M2 e M3 . M0 é histórica, M1 é o novo padrão
com conteúdos UV definidos, M2 é similar a M1, porém com um filtro que retira o conteúdo UV (UV
cut), e M3 trata da densitometria com filtro polarizador. A votação do documento está atualmente
nos estágio DIS e terminará em fevereiro de 2016.

ISO 12647-6 – Impressão flexográfica

Uma pequena revisão foi necessária, pois a norma que definia as tintas flexográficas (ISO 28465)
foi cancelada e suas referências foram removidas.
A norma foi publicada em outubro de 2015.
ISO/DIS 12646 – Requisitos
para monitores de provas virtuais

Foi atingido um consenso e o documento foi publicado. Assim, ao comprar um monitor de alta qualidade para provas virtuais é bom verificar se ele está
em conformidade com a norma ISO 12646 (classe
A ou B). Essa conformidade é testada pela Fogra no
programa Monitor FograCert.
ISO 14861 – Norma para provas virtuais

Alcançou-se um consenso em relação ao documento, que foi finalmente publicado. Os organismos de
certificação abandonarão a velha ISO 12646 e utilizarão a nova ISO 12646 em conjunto com a ISO 14861
para a certificação de sistemas de provas virtuais.
ISO PAS 15339-1 e 2. Impressão
de dados digitais, Princípios básicos
e Condições de Impressão de
Referência, Parte 2
Essa norma foi publicada como uma PAS (especificação pública) e está disponível no site da ISO.
É uma importante evolução da família 12647 e, por

isso, os alemães e outros países europeus combateram tão veementemente sua implantação. O Brasil entendeu que é importante e apoiou os esforços dos Estados Unidos em a tornarem uma
norma internacional ISO, uma vez que nos parece
ser uma boa candidata à futura norma de impressão dita agnóstica, isto é, independente de processo
usado na impressão.
ISO 15311 – Padrão de impressão
de impressão digital

A Parte 1 do padrão multipartes define métricas
para medir atributos importantes de qualidade de
imagem de impressão. Sua publicação como uma
especificação técnica (TS) é esperada para o início
de 2016. Já o consenso para a parte 2 (impressão
comercial digital) é muito menor. Aqui, o grupo
discutiu abordagens diferentes. Uma nova versão
do documento será discutida na próxima reunião.
A especificação para a parte 3 (impressão de grande formato sinalização) se origina do trabalho do
Grupo de Trabalho Fogra Impressão Digital (DPWG).
Depois de muitas discussões, o grupo achou melhor suspender o projeto até que os especialistas se
sintam mais confortáveis com o assunto.
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Especialistas de mais de 18 países estiveram reunidos na Coreia

ISO/TS 18621 – Família de normas de atributos
de medição de qualidade de imagem
O grupo de trabalho conjunto, JWG 14, entre o TC130
e o JTC1 SC28 , se reuniu e as métricas foram discutidas e desenvolvidas. Foi discutida a inclusão do TC42

de fotografia a fim de ampliar sua abrangência. Esse
é um dos grupos mais interessantes do TC130 , pois
atinge muitas áreas, como fotografia, equipamentos de escritórios, impressoras industriais, monitores e outros dispositivos de saída. Atualmente ensaios circulares foram conduzidos para as técnicas
M-Score, L-Score e P-Score. As métricas serão aperfeiçoadas com base no feedback desses testes e se
espera uma publicação entre 2016 e 2017.
ISO 20654 – Controle de valor tonal
de cores especiais (SCTV)

Com base no trabalho do chamado grupo Schmo,
um documento foi apresentado e deve ser usado
para que se determine uma métrica que resulte
numa forma de percepção uniforme de escalas cromáticas de cores especiais (de 0% até 100%). Nesse
caso as fórmulas Murray Davies e Yule-Nelson não
funcionam corretamente. A nova votação será iniciada em breve com um título provisório de Gestão
e cálculo do valor tom de cor spot (SCTV).
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Novo projeto – Impressão Multicolorida
com expansão de Gamut (4C +).

Um grupo de especialistas, liderados por Elie Khoury, foi formado para começar a trabalhar no assunto e coletar aspectos potenciais a serem cobertos
pela norma.
WORKING GROUP 4 – MÍDIAS E MATERIAIS
Papel de teste APCO para ensaios de
tinta de impressão na ISO 2846-1
O papel de teste APCO II/II foi utilizado durante mui-

tos anos para testar as coordenadas de cor, transparência e espessura da película de tintas de processo. Ele não é mais fabricado. A IGT (Holanda)
desenvolveu um sucessor, que está agora em estoque. Todos os objetivos de cores para tintas de processo desenvolvidas para APCO II/II ainda são válidas para o novo substrato. O substrato já pode ser
encomendado na IGT.
ISO 12040 – Teste de resistência à luz

Essa norma deve ser ampliada com informações
sobre as doses de radiação necessárias para os níveis de escala de lã individuais. De acordo com experiências da Fogra isso pode ser difícil. Outras

indústrias foram incapazes de alcançar esse objetivo. Uma melhor harmonização com a ISO 105
B02 , padrão equivalente para produtos têxteis,
poderia ser alcançado.
ISO 12632 – Resistência
de etiquetas a alcalóides

intercâmbio de informações de requisitos de acabamento (dobra, vinco, serrilha, corte etc.) a todos os responsáveis pelo planejamento do trabalho
de impressão e etapas preliminares de produção.
O documento foi aceito como projeto pela comissão e muitos comentários foram discutidos e serão
incorporados ao projeto.

Um novo projeto desenvolvido pela Fogra basea do na DIN 165246 e DIN 165247 foi aceito.
O padrão será publicado.

ISO DIS 16763 – Tecnologia Gráfica – Postpress
– Requisitos para produtos encadernados

ISO 12634 – Medição de tack

Um novo projeto, que combina elementos da norma existente com elementos de um novo método de ensaio dos Estados Unidos, foi entregue dema siado tarde para ser discutido em Seul. Novas
discussões ocorrerão em futuros encontros.
ISO 12636 – Blanquetas

Os fabricantes norte-americanos e europeus de
blanquetas estão revisando essa norma. O Japão ainda não concorda com as sugestões e isso
bloqueou o início da revisão.
WORKING GROUP 11 – SUSTENTABILIDADE
ISO 20690 – Medição da eficiência energética
das máquinas de impressão digital

Após a apresentação do resultado do projeto de
pesquisa finalizado pela Fogra, uma nova votação
de novo item de trabalho foi aceita, bem como a
votação seguinte de CD. Muitos dos comentários
da delegação japonesa foram recebidos, no entanto decidiu-se realizar reuniões virtuais antes do
encontro em Berlim.
Avaliação da deinkability de produtos
impressos. (Retirada da contaminação
de tinta de papel pós-consumo)

Uma nova proposta sobre a deinkability de impressos levou a intensas discussões entre especialistas
de impressão e fabricantes de papel durante a reunião de Seul. Eventualmente um consenso poderia
ser encontrado mudando deinkability de impressos
para potencial deinkability de impressos. No entanto, existem muitas questões em aberto, uma vez que
essa norma abrange a avaliação da polpa.

Esse projeto define os requisitos de produtos encadernados de qualidade. O Brasil apoia e participa remotamente dos comentários dessa norma.
ISO 19549 – Pagepull – método
de teste de tração

O projeto, advindo de norma alemã, possui especificações para dispositivos que puxam as folhas do livro com força e frequência conhecidas.
O projeto foi aceito e intensamente debatido. O Japão trouxe várias objeções, que serão revistas e
incorporadas ao projeto.
WORKING GROUP 13 – REQUISITOS
DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
O WG13 está atualmente trabalhando em três normas (ISO WD 167611, ISO WD 167612 e ISO NP
19301) relativas aos requisitos de avaliação da con-

formidade em tecnologia gráfica. Houve divergência com relação ao formato das normas: se devem ser esquemas ou diretrizes para criação de
esquemas. A partir de uma pesquisa com especialistas e o mercado, os resultados da pesquisa foram usados para desenvolver uma proposta, denominada Normas WG13 , uma nova visão, com uma
reorganização dos documentos em desenvolvimento pelo grupo de trabalho. Foi acordado que os
documentos terão novos números:
◆

◆

◆

ISO 167611: especifica os requisitos de
conformidade reprodução de cores e tons.
ISO 167612 : especifica os requisitos de
conformidade impressão embalagem e rótulo.
ISO 19301: especifica os requisitos de
conformidade do sistema de gestão da
qualidade de cor e declaração do fornecedor
de qualidade do produto.

WORKING GROUP 12 – PÓS-IMPRESSÃO
ISO 16762 – Tecnologia Gráfica –
Postpress – Requisitos Gerais

Esse futuro padrão, em estágio de CD (Committee Draft, ante rior ao DIS), visa assegurar o

BRUNO MORTARA é superintendente do ONS27,

coordenador do ISO/TC130/WG13 – Avaliação
da Conformidade, diretor técnico da ABTG
Certificadora e professor de pós-graduação
na Faculdade Senai de Tecnologia Gráfica.
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ESPECIAL

Paju Book City: o paraíso
coreano dos livros

Maíra de Oliveira

o entrar no saguão principal da Asia Publication Culture & Information Center parecia que estava em um dos meus sonhos
de infância: por todos os lados, ao longo
de todo o alto pé direito, as paredes eram cobertas
por livros! Sala após sala, todas tinham espaço para
leitura e lindas prateleiras cheias de títulos em espanhol, francês, inglês, japonês, coreano . . . Essa foi
a minha primeira visão da poética Paju Book City,
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na Coreia do Sul, e ela não poderia ser mais representativa dessa cidade, onde foi realizado o último
encontro do ISO/TC 130 em novembro de 2015.
Construída a cerca de 30 minutos de Seul, Paju
Book City é uma vila com pouco mais de 1.500
km², voltada totalmente aos livros. Sua planta original é dividida entre as áreas dedicadas às editoras, às gráficas e às estruturas de suporte (restaurantes, cafés, um shopping e um centro de distribuição

unificado). Além do Asia Publication Culture & Information Center, também há museus, como o Museu do Papel, e a oficina de tipografia, onde são desenvolvidos workshops. Mas a cada esquina pode-se
encontrar pequenas surpresas: ursos de bicicleta, o
Pequeno Príncipe, monstros sorridentes fugidos de
histórias infantis e até mesmo uma maria-fumaça
da Alice (a do País das Maravilhas). Paju Book City é
um museu a céu aberto. É uma declaração de amor
ao mundo da literatura.
A cidade, fruto de um esforço conjunto entre
o ministério da cultura e empresas privadas, passou 20 anos sendo planejada e começou a ser construída em 1997, tendo sua primeira fase entregue
apenas em 2007. A ideia para a construção de Paju
veio do antigo conceito de hyangyak — a tradição pela qual as vilas po deriam se autogovernar,
seguindo preceitos básicos de fazer o bem, cuidar
daqueles em necessidade, corrigir erros etc. O grupo que planejou a cidade dos livros queria reavivar
o senso de realização comunitária, presente nos
fundamentos da cultura coreana.

É interessante notar que o respeito e a valorização da cultura e do conhecimento presentes nos
livros é algo profundamente enraizado na cultura coreana. Em 1377 — quase um século antes de
Gutenberg inventar a tipografia na Alemanha —,
foi publicado na Coreia o primeiro livro impresso
com tipos móveis metálicos. No século XV o rei
Htai-Tjong disse, em um decreto, que “para governar é preciso propagar o conhecimento das leis e
dos livros de modo a satisfazer a razão e endireitar o coração dos homens”. Ele via o investimento
na produção de livros como um investimento na
sociedade como um todo.
A biblioteca real de Gyujanggak, que inspirou
a construção de Paju Book City, foi construída em
1776 e continha mais de 30 mil livros. Os antigos
reis coreanos enchiam seus palácios de livros não
porque fossem artigos de luxo, mas porque se entendia que a fim de ter sabedoria e conhecimento para governar, um líder precisaria ler, pesquisar
e consultar muitos livros. Além dos seus conselheiros na corte, um rei deveria contar também com
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também porque não existe nos espaços comunitários
o anonimato característico dos fóruns da internet.
Aos fins de semana Paju Book City é tomada por
visitantes. Na Asia Publication Culture & Information Center não havia bagunça que incomodasse
os que liam, mas também não havia nenhuma ordem de silêncio. Dentro dos corredores cheios de
livros havia dezenas de crianças brincando, adultos
conversando, um espaço cheio de vida.
Não é à toa que em 2012 a Coreia do Sul ficou
em 5º lugar no Pisa (Programme for International
Student Assessment) — ranking internacional que
avalia a educação de jovens ao redor do mundo e
pontua cada país de acordo com seus resultados
nas áreas de matemática, ciência e, claro, leitura.
No mesmo ano, os Estados Unidos ocuparam o
36º lugar, enquanto Brasil ficou em 58º.
O respeito pelo conhecimento se reflete na cultura coreana, tanto na valorização dos livros como
no ensino e nos professores que recebem uma formação rígida e são compensados com ótimos salários e um status social coerente com a relevância
das suas responsabilidades.

os conselheiros do passado, acessando o conhecimento de inúmeras gerações imortalizado nos livros. A biblioteca, para eles, poderia ser vista como
um “mapa espiritual” de uma era. A construção de
centros de leitura e confluência de obras permitia
não só a preservação dos registros como a multiplicação do conhecimento entre seus frequentadores.
Nesse sentido, podemos entender que o objetivo das bibliotecas não mudou tanto. Hoje não somente reis, mas todos, podemos encontrar histórias e teorias de diferentes eras nas prateleiras cheias
de livros. Embora o acesso à informação rápida seja
mais fácil pelos meios digitais, a biblioteca oferece
uma oportunidade única de desenvolvimento do
conhecimento. Não apenas a existência de um espaço totalmente voltado para os livros obviamente
estimula a leitura, mas também estimula o diálogo.
Um diálogo que deve ser respeitoso, uma vez que
o ambiente exige uma determinada conduta, mas
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Com esse histórico e esse contexto educacional, aliados à dedicação característica das culturas orientais, é claro que a Coreia do Sul, hoje em
26º lugar no ranking de competitividade econômica do Fórum Econômico Mundial (WEF), tem todos os recursos para continuar sua ascensão, alavancada pelo desenvolvimento tecnológico de
ponta, mas fundamentada em uma tradição que
valoriza o conhecimento.
MAÍRA DE OLIVEIRA é tecnóloga gráfica,

redatora técnica na EFI Metrics.
Foi secretária técnica do ONS27.

ORIGENS

Manoel Manteigas
de Oliveira

Breve história dos
processos de reprodução
A partir desta edição
publicaremos artigos
sobre as origens
dos processos
gráficos. Acompanhe
essa trajetória.

s artes gráficas remontam a mais de 30.000
anos, quando nossos ancestrais pintavam
cenas de seu cotidiano nas paredes das
cavernas que habitavam. Esse período,
até cerca de 6.000 anos atrás, é considerado préhistórico. O período histórico começa com o advento da escrita, 4.000 anos antes de Cristo. Sem a escrita não era possível o registro detalhado dos fatos
acontecidos, portanto não poderia haver história.
Desde então o homem tem escrito e desenhado sobre diferentes materiais, entre eles placas de
argila, pedras, peles de animais, cascas de plantas,

Escrita rudimentar dos Sumérios em placa de argila
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tecidos e muitos outros, até finalmente desenvolver o papel, inventado pelo chinês T’sai Lun no ano
105 d.C. No entanto, somente quase mil anos depois o papel chegou à Europa, levado pelos árabes.
Por volta de 1450 d.C. Gutenberg inventou os tipos móveis e um método para imprimir com as formas tipográficas. Esse foi, sem dúvida, um dos acontecimentos mais importantes na história e mudou
radicalmente, num tempo muito curto, os destinos
da humanidade. Até então, embora os suportes tivessem evoluído, o método de reproduzir textos e
imagens continuava basicamente o mesmo desde o
tempo das cavernas. Cada cópia de um documento era totalmente feita à mão. Toda a história, todos os mitos, todas as doutrinas religiosas, todas as
ciências, a filosofia, a literatura. Enfim, tudo o que o
espírito humano tinha sido capaz de criar era disseminado por via oral ou por meio de manuscritos
feitos um a um. Uma cópia da bíblia, por exemplo,
levava de 10 a 20 anos para ser produzida.
O advento da imprensa permitiu uma explosão
na difusão do conhecimento. Por dezenas de milhares de anos a humanidade viveu na escuridão da ignorância. A invenção de Gutenberg foi como uma
luz brilhante e intensa, que de repente se acendeu
e passou a iluminar o mundo.
Na verdade, antes de Gutenberg houve, na China e na Coreia, outros inventores dos tipos móveis. Mas esses inventos não se disseminaram e

Tipos móveis chineses

não tiveram o impacto gigantesco que teve o tra- Além de madeira, Dürer gravava em placas de cobalho de Gutenberg. O momento histórico e o bre, também usadas na impressão, em um métolocal — Europa — foram também determinantes do chamado calcografia.
para que a invenção da tipografia tivesse o poder
Os tipos móveis e os blocos de madeira da xilotransformador que alcançou.
grafia são matrizes em alto relevo em que as parImprimia-se na Europa antes de Gutenberg, mas tes elevadas recebem tinta e a transferem para o
não a partir de tipos móveis. A chamada impres- papel quando pres sionadas contra ele nas prensão tabular, ou xilografia, era usada para a repro- sas. O princípio básico é o mesmo do carimbo que
dução de imagens de santos, pequenos textos e conhecemos. Na calcografia, ou gravura em mecartas de baralho, por exemplo. Nesse processo, tal, as imagens são gravadas numa placa metálica,
textos e imagens eram entalhados numa tábua de normalmente de cobre, em baixo relevo. O desemadeira. A matriz resultante era usada para im- nho e os textos são formados por ranhuras feitas
primir várias cópias. A técnica era boa para repro- na placa. Na impressão, a tinta (pastosa) é aplicada
dução de imagens, no entanto não era nada prá- na chapa, recobrindo-a totalmente e preenchentica para a reprodução de livros com muito texto, do as ranhuras. Em seguida a superfície deve ser
cujo entalhe na madeira seria tão trabalhoso que limpa com um tecido e com a própria mão nua,
acabava sendo inviável. A xilografia é bem anterior diretamente. Após essa etapa de limpeza, a tinta
à tipografia. Os exemplares mais antigos são do permanece apenas nas ranhuras. A prensa utilizaséculo VI , feitos pelos chineses.
da é diferente da tipográfica e produz uma presApós 1450 os textos passaram a ser reprodu- são muito maior. O papel penetra um pouco nas
zidos pelo método tipográfico, enquanto as ima- ranhuras e retira de lá a tinta.
gens continuavam sendo
A calcografia permiimpressas a partir de táte a impressão de detabuas entalhadas. As téclhes muito finos e muinicas de xilografia foram
to sutis. Um risco feito
sendo desenvolvidas até
com leveza sobre a plaalcançarem seu ponto
ca, com profundidade de
máximo com as obras de
décimos de milímetro, já
Albrecht Dürer, também
é suficiente para produalemão, que viveu entre
zir na impressão uma li1471 e 1528. As gravuras
nha visível, muito fina e
de Dürer tinham uma ridelicada. A técnica da calqueza de detalhes até encografia foi desenvolvida
tão inimaginável. Ele fez
na Europa a partir da arte
um grande sucesso trada ourivesaria, provavelbalhando para editores
mente já no início do séda Europa, produzindo os
culo XVI , algumas décablocos de madeira para
das depois da invenção
as ilustrações dos livros. Detalhe de um livro copiado à mão
de Gutenberg.
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Júpiter e Antílope.
Gravura em metal criada
em 1659 por Rembrandt,
o grande artista holandês
do Século XVII

Outro método para se reproduzir as ilustrações
era a litografia, inventada por outro alemão, Alois
Senefelder, em 1796, mais de 300 anos após o surgimento da tipografia. O processo se baseia no fato
de que água e gordura não se misturam e, simplificando um pouco os conceitos físico- químicos
envolvidos, se repelem. A matriz de impressão é
uma pedra calcária, bem plana e com rugosidade

Prensa litográfica

adequada, cuja superfície absorve água com muita facilidade. Sobre ela a imagem a ser impressa é
desenhada usando-se um lápis gorduroso. Durante a impressão, a matriz é primeiramente umedecida e depois entintada com tinta à base de óleos
e, portanto, gordurosa. A água aplicada sobre a pedra não molha os grafismos feitos com o lápis gorduroso. No momento da tintagem a tinta somente vai se fixar nos grafismos uma vez que onde a
pedra está umedecida a tinta é repelida. Em seguida uma folha de papel é colocada sobre a pedra e
prensada para receber a imagem.
Xilografia, calcografia e litografia sobrevivem até
hoje, como técnicas artísticas, mas durante séculos
foram usadas regularmente, combinadas com a tipografia, para a impressão em escala dos mais variados produtos. A litografia foi o mais prático dos
processos de reprodução de imagens, em razão da
facilidade de se produzir a matriz e da alta qualidade obtida. Até muito recentemente a litografia
ainda era usada na impressão de alguns outdoors
— estamos falando dos anos 1980!
As técnicas de confecção das matrizes de calcografia e litografia, descritas neste artigo, são básicas. Na verdade, esses métodos evoluíram muito
e, em certo momento, passaram a utilizar processos fotoquímicos. A xilogravura deu origem
à clicheria, a calcografia deu origem ao processo
de rotogravura e a litografia evoluiu para offset.
Em um próximo artigo vamos contar um pouco
da história dos processos de fotolitografia e como
a composição dos textos evoluiu para a automação
mecânica e eletrônica.
MANOEL MANTEIGAS DE OLIVEIRA é diretor

da Escola Senai Theobaldo De Nigris,
da Faculdade Senai de Tecnologia
Gráfica e diretor técnico da ABTG.
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PRODUÇÃO GRÁFICA

Camila Christini Tomás

Tudo começa com
um bom projeto

O

mercado de embalagens é muito amplo e democrático. Atende aos mais diversos segmentos, de perfume a água
sanitária, de hidratante a cimento, de
cuecas a máquina de lavar roupa, de chocolate a
laxante, de preservativos a fraldas de bebê. Quase
tudo que precisa ser conservado, transportado e
identificado necessita de uma embalagem.
Aliás, conservar, transportar e identificar são os
requisitos básicos a se considerar num projeto de
embalagem. No entanto, mesmo básicos, frequentemente esses requisitos não são atendidos nos projetos. Convivemos com muitas embalagens pouco
amigas, que lutam bravamente conosco quando
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precisamos que funcionem, muitas vezes nos fazendo recorrer a armas como facas e dentes. Ou aquelas pouco educadas que insistem em babar na nossa
toalha de mesa. Ou ainda as que chamam atenção demais por não saber usar os apelos adequadamente, virando um atentado visual. Quem nunca teve e continua tendo experiências como essas?
E experiência é crucial, como veremos mais à frente. Trombamos com essas falhas porque projetos
de embalagens são trabalhosos e exigem que todos
os profissionais da cadeia de produção se preocupem com muitos detalhes e levem muitas coisas
em consideração. Um bom projeto começa com
duas perguntas-guia e uma regrinha.

PRIMEIRA PERGUNTA: QUAL É O SEU PRODUTO?

Ao responder a essa questão o profissional será guiado a muitas outras, cujas respostas vão constituir o
famoso briefing. Exemplos de informações necessárias nessa etapa: o que pode ameaçar a integridade
do produto e que materiais devem ser escolhidos
para que a embalagem possa conservá-lo melhor?
Que formato e volume deve ter a embalagem para
melhor transportar o produto? Que tipo de fechamento deve ser adotado para evitar vazamentos e
oxidação? Há legislação específica para a comercialização do produto relativa à embalagem? Qual
será a quantidade de produtos a serem fabricados
e comercializados em diferentes períodos de tempo? Há produtos concorrentes? Quais? Essas são algumas das muitas perguntas, aparentemente simples, mas fundamentais para que um bom projeto
de embalagem seja realizado.
Para levantar todas as informações é necessário mobilizar conhecimentos das áreas de marketing, logística, legislação, normas técnicas, química,
engenharia, produção gráfica e outras. Os profissionais que detêm esses conhecimentos são técnicos e especialistas, tanto do fabricante do produto quanto das indús trias convertedoras e de
fornecedores de equipamentos e insumos para a
fabricação de embalagens.
SEGUNDA PERGUNTA: DE QUEM É O PRODUTO?

A resposta a essa questão complementa o projeto
de embalagem, mas também traça o possível caminho para a inovação. Uma das coisas mais importantes a considerar é que o produto é parte da
marca da empresa. É pela sua experiência com o
produto que o cliente vai se relacionar mais fortemente com a marca e o primeiro contato do consumidor com o produto é intermediado pela embalagem. Por isso a embalagem é uma poderosa
ferramenta de branding, expressão que representa o conjunto de estratégias para gestão da marca
de uma empresa visando criar uma forte e valiosa
relação da marca com seu público-alvo.
Nos exemplos citados acima, de experiências desagradáveis com embalagens não funcionais, o consumidor vai ter uma percepção negativa do produto e, portanto, da marca. Um projeto de embalagem
inadequado não prejudica apenas a comercialização
de um determinado item, mas pode ser muito ruim
para a empresa e sua marca como um todo. Assim,
experiência é crucial. Ela garante o valor da sua marca.
Os requisitos básicos da embalagem — conservar, transportar e identificar — devem evoluir para
relacionar, integrar e ficar, conceitos que se referem à

relação entre a marca e seu consumidor, integrando
seus comportamentos, necessidades e ideais, fazendo com que a embalagem permaneça mais tempo
com o consumidor antes do descarte.
Somos, antes de tudo, seres emocionais. Quando se trata de criar uma forte relação de empatia
entre o consumidor e a marca, a tecnologia precisa
também atender às necessidades emocionais.
A relação entre o consumidor e a marca é vista
hoje como uma parceria. Não se trata apenas de o
consumidor ter preferência por um determinado
produto. Trata-se de identificar a marca como algo
com quem ele compartilha valores. Isso é muito inovador. Os consumidores cada vez mais tendem a
se ver como protagonistas de mudanças e engajados em causas ambientais e sociais, por exemplo.
Assim, a embalagem deve ajudar a comunicar ao
consumidor valores intangíveis da marca, além dos
benefícios claramente ligados ao produto.
Dessa forma, o desenvolvimento de um projeto
de embalagem acaba se tornando um vasto campo para criatividade, pioneirismo e autenticidade,
porque as pessoas estão cada vez mais bem informadas e, principalmente, cada vez mais se fazendo
ouvir. Grandes empresas podem executar ações de
branding através da embalagem com êxito impressionante, enquanto startups podem ter o mesmo
sucesso com embalagens que atendem seus nichos.
Com isso, a embalagem ganha não só função econômica e mercadológica, mas ambiental,
tecnológica, histórica, cultural e social.
A REGRINHA: A EMBALAGEM É UMA UNIDADE

O consumidor não vê um pote e uma tampa, com
um rótulo colado por fora e preenchido com um
conteúdo colorido e aromatizado, atribuído a um
CNPJ . Ele vê o conjunto todo. Assim, o produto é
indissociável da embalagem, que é indissociável da
marca. Por isso um bom projeto de design de embalagem é fundamental. A escolha correta da tipografia dita o tom de voz com o qual a marca se
comunica. A cor que pode transmitir o cheiro, paladar ou idade. A forma que se encaixa não só na
sua mão, mas no seu ambiente . . . Que sitos que
podem soar como esteticismo, mas que determinam a percepção que pode induzir o consumidor
a reconhecer valor na marca.
CAMILA CHRISTINI TOMÁS é designer gráfica

da Escola Senai Theobaldo De Nigris e
professora do curso de pós-graduação
Gestão de Projetos de Embalagem da
Faculdade Senai de Tecnologia Gráfica.
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SPINDRIFT

Novas caracterizações
de referências da Fogra

A

Fogra, renomado instituto de pesquisa
alemão de tecnologia gráfica, está prestes
a lançar dois novos conjuntos de dados
de caracterização de referência, nomeados como Fogra 51 e Fogra 52. Eles são baseados na
última versão da norma ISO 126472, publicada no
final de 2013. E por que deveríamos nos animar com
a publicação dessas novas condições de impressão
e seus perfis ICC correspondentes? Pelo fato de que
o conjunto de dados de caracterização Fogra 51 irá
substituir o dataset de caracterização Fogra 39, que
é de longe a referência mais popular para produção de alta qualidade de impressão offset sobre papel revestido, em offset plana ou rotativa heatset.
Muitos designers, editores e gráficas usam o Fogra
39 como a referência de cor padrão para impressão, não só para o processo offset, como também

para flexografia, serigrafia e impressão digital. A regra de ouro parece ser, quando em dúvida sobre a
condição de impressão exata, em relação à utilização do dataset Fogra 39. O significado real disso pode não ser totalmente conhecido por todos
no fluxo de trabalho de produção de impressão,
mas geralmente funciona bem.
Fogra 51 e Fogra 52 compõem, na verdade, a terceira geração de conjuntos de dados de caracterização produzidos pela Fogra para impressão offset
sobre material revestido. O primeiro conjunto publicado, o Fogra 27, foi rapidamente substituído pelo
Fogra 39, após ser descoberto que entre as amostras que geraram o dataset, os valores de trapping
(sobreimpressão C+M , C+Y e M+Y) não estavam em
conformidade com a norma ISO 126472. Um conjunto de dados de caracterização não é um perfil

Um conjunto de dados de caracterização, como o novo Fogra 51, é uma série de medições de cor a partir
de amostras de impressão como essa carta de cores ISO 12642-2, que são a base para se criar perfis ICC.
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ICC pronto para uso, mas sim os dados de cor de
referência (leitura colorimétrica de uma carta de
cores impressa em conformidade com a norma
ISO 126472), a partir dos quais um perfil ICC pode
ser criado. Um perfil de uso geral baseado no Fogra 39 é aquele que está presente nos aplicativos
do Adobe Creative Suite e Creative Cloud. [Coated
Fogra39 (ISO 126472:2004)].
Outro perfil popular, também produzido com
base com base no conjunto de dados Fogra 39, é o
ISO Coated v2 (ECI), criado pelo grupo de usuários
European Color Initiative. Mas, enquanto o perfil
ICC Adobe vem pré-carregado no Creative Suite, outros perfis, como os da ECI , têm que ser instalados
manualmente pelo usuário.
Mas se você for um usuário avançado no campo do gerenciamento de cores, e tiver o software
adequado em mãos, pode baixar os dados de caracterização gratuitamente no site da Fogra e, em seguida, construir o seu próprio perfil ICC em conformidade com a nova ISO 126472, de 2013. Contudo
você ainda terá de certificar-se de que a gráfica em
que seus trabalhos serão impressos está calibrada
de acordo com a norma ISO 126472. O uso do perfil correto é apenas uma parte de um fluxo de trabalho com os dados de cor totalmente gerenciados.
PRONTO PARA O MODO DE MEDIÇÃO M1?

Há várias razões para justificar a obsolescência do
velho conjunto de referência Fogra 39, assim como
de todos os perfis ICC baseados nele. Primeiramente, os valores-alvo de impressão em conformidade
com a ISO 12647-2 foram alterados na última versão da norma, de 2013. Ainda mais importante,
muitos dos papéis comumente usados hoje em dia
contêm OBA (agentes alvejantes óticos). A fim de
detectar corretamente essa presença e fazer medições precisas, o espectrofotômetro precisa ser capaz
de medir no que é chamado modo M1, de acordo
com a norma ISO 13655.
Espectrofotômetros mais velhos, como os usados para a confecção do Fogra 27 e do Fogra 39,
não foram construídos para medir de acordo com

a M1, onde uma boa parte do iluminante deve ser
UV. É a luz UV que ativa as substâncias químicas do
OBA . Por isso, somente quando estivermos usando
o modo M1 de leitura é que seremos capazes de ter
medições precisas, incluindo a fluorescência do papel. Os novos conjuntos de dados de caracterização de cor Fogra 51 (papel revestido) e Fogra 52 (papel não revestido) são ba seados em medições no
modo M1, obtendo uma melhor correspondência
entre prova e impresso, especialmente quando o papel de produção contiver certa quantidade de OBA .
Embora seja totalmente possível criar seus próprios perfis ICC para produção de impressão, há
muitos benefícios em se usar os perfis ICC testados e aprovados por associações como a ECI , presentes em www.eci.org. A Fogra tem trabalhado
em conjunto com a ECI há mais de dois anos testando os novos conjuntos de dados de caracterização Fogra 51 e Fogra 52, para garantir uma boa
capacidade de impressão e uma imagem agradável,
e há uma boa chance de que esses novos conjuntos de dados de cores se tornem tão populares e
adotados quanto o Fogra 39.
O que gostaríamos de ver acontecer muito em
breve é a Adobe pré-instalar no Creative Cloud perfis ICC baseados no Fogra 51 e Fogra 52, para que
os designers e editores possam usá-los de uma forma mais simples. Se a Adobe usar uma convenção
de nomenclatura semelhante como fez anteriormente, tais perfis seriam nomeados Coated Fogra51
(ISO 126472: 2013) ou similar, para indicar a produção de impressão em conformidade com a ISO
126472: 2013 . Mas se, e quando, isso vai acontecer,
depende apenas da Adobe.
Enquanto esperamos pela Adobe, designers, editores e gráficas podem visitar o site do ECI e testar
os novos perfis ICC publicados lá, generosamente
disponibilizados como downloads gratuitos.
Tradução autorizada de texto publicado no site
Spindrift em 25 de setembro de 2015, publicação
produzida pela Digital Dots, empresa de
consultoria na área gráfica.
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SPINDRIFT

Gamut expandido
e pontos menores

E

nquanto alguns dos concorrentes da Epson
utilizam em suas impressoras um conjunto de
tintas com gamut expandido há algum tempo, a Epson vinha argumentando que não precisava das tintas violeta ou azul escuro para atingir
um gamut expandido uma vez que utiliza em suas
máquinas sua famosa tinta Vivid Magenta (no lugar do Magenta), compensando a possível perda de
cores nas áreas de cor do azul-violeta. Mas, pretendendo ser capaz de reproduzir com fidelidade praticamente todas as cores Pantone (99% delas podem
ser reproduzidas com esse novo conjunto de tintas),
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a Epson finalmente aceitou o fato de que um conjunto de tintas normais CMYK precisa ser complementado com as cores secundárias vermelho, verde e azul ou, como neste caso, uma tinta violeta.
A Epson SureColor SCP9000V usa um conjunto de tintas de 10 cores, incluindo a nova tinta violeta. Ela pode ser equipada com um espectrofotômetro capaz de ler no modo M1, tornando-se um
conjunto de prova adequado, pois tem a capacidade
de se autocalibrar.
Essa é uma boa notícia, especialmente para os
designers, gráficas de embalagens e convertedores,

em cujos trabalhos quase sempre há cores especiais,
exigindo provas e impressão extremamente precisas. Mas fotógrafos profissionais também serão
beneficiados com o novo conjunto de tintas com
gamut de cores expandido.
MELHORIAS NA IMAGEM

Outro aprimoramento que irá melhorar a qualidade da imagem na série de impressoras SureColor é a
tecnologia de cabeçotes de impressão PrecisionCore, que pode lançar e endereçar gotas de tinta menores que um mícron (1μ). Para referência, um mícron é um centésimo de um fio de cabelo, ou um
milésimo de um milímetro! Mas isso não é tudo.
A Epson também tem reforçado a sua tecnologia
de conversão de cor LUT (Look-Up Tables), a fim de
otimizar a conversão de cores de imagens originais
RGB para o espaço de cores de impressão da SureColor, que é CMYK + RGV (vermelho, verde e violeta).
Para escolher qual das combinações de tinta Epson RGB deve ser utilizada para gerar uma determinada cor, o sistema analisa três parâmetros: suavidade, granulação e consistência de cor. Na impressora,
de todas as combinações de tinta que podem corresponder a uma determinada cor original expressa
em RGB, apenas a mistura que proporcionar os melhores resultados de suavidade, granulação e precisão de cor é escolhida. Para o índice de consistência de cor, o sistema também leva em consideração
o índice de metamerismo, tentando reproduzir cores que mudem menos sob iluminantes diferentes.
ESPECTROFOTÔMETROS ON-BOARD

Todos os novos modelos SureColor podem ser
equipados com o espectrofotômetro de varredura ILS30 , e isso torna a impressora uma SpectroProofer. O novo modelo de espectrofotômetro suporta o modo de medição M1, em conformidade
com a nova versão da norma ISO 13655. Isso é importante quando se medem papéis contendo OBA
(agentes alvejantes óticos).
O ILS30 pode produzir medições em conformidade com o modo M1 em uma passagem, graças à fonte de luz compatível com o padrão D50 .
Isso é importante para os designers e gráficas que
querem medir provas e impressão de acordo com a

mais recente norma ISO 126472, publicada no final
de 2013. Os novos valores-alvo de primárias (CMYK)
e secundárias (RGB) assumem que foram medidos
usando o modo de medição M1, em especial para
papéis contendo OBA .
Conforme mencionado na matéria da página 32,
a Fogra publicou dois novos conjuntos de dados caracterização, o Fogra 51, que irá substituir o popular Fogra 39 para impressão offset em papel revestido, e o Fogra 52, para impressão offset em papel
não revestido, que substitui o Fogra 47. As novas
máquinas da Epson, utilizando o novo espectrofotômetro ILS30 , são capazes de se calibrar corretamente (o RIP) e validar as provas de acordo com os
novos datasets, Fogra 51 e Fogra 52.
ESCOLHA O CONJUNTO DE TINTAS
CERTO PARA A SUA NECESSIDADE!

Nem todas as novas impressoras Epson SureColor
usam o novo conjunto de 10 cores HDX — alguns
modelos, como a SCP6000 e a SC8000 usam o conjunto atual de tintas UltraChrome HD com 8 cores, incluindo o preto light. E para os usuários da
SCP9000 e da 7000 há a opção de se usar o preto
light em vez do violeta. O preto light é importante
para imprimir fotos P/B , garantindo uma reprodução suave nas áreas de luzes. Caso você não possa decidir se uma qualidade superior em preto e
branco é mais importante que um gamut mais amplo, então você terá que comprar duas máquinas!
Mas, para provas de embalagens a escolha é tranquila: você selecionará a opção de tinta violeta, e
assim será capaz de reproduzir quase todas as cores especiais Pantone. No entanto, não está claro
neste momento qual é a tolerância, em termos de
Delta E (AE), para essa reprodução das cores do catálogo Pantone. Para uma reprodução visual aproximada seria necessário que a reprodução ficasse
com um DeltaE inferior a quatro.
A nova série SureColor estará disponível no
mercado em breve.
Tradução autorizada de texto publicado no site
Spindrift em 30 de setembro de 2015, publicação
produzida pela Digital Dots, empresa de
consultoria na área gráfica.
VOL. IV 2015 TECNOLOGIA GRÁFICA

35

ACABAMENTO
Rogério Jambeiro de Souza

Lombada quadrada:
evite erros no processo

O

processo de acabamento conhecido
como lombada quadrada se caracteriza
pela aplicação de um adesivo em uma
lombada refilada ou costurada, a qual
recebe na sequência uma capa em papel, cartão
ou cartolina. A encadernação lombada quadrada
confere ao impresso uma aparência mais sofisticada do que a lombada grampeada (lombada canoa).
De maneira geral, nesse tipo de encadernação, as
dobras do formato aberto são eliminadas, ficando
as folhas soltas. Assim, para a realização do processo
basta que o número total de páginas seja par. É muito utilizada em revistas, livros e catálogos, sendo adequada para volumes de 40 a 200 páginas. O material
que recebe essa encadernação não deve ser destinado a manuseio intenso, pois o adesivo pode se romper, dividindo a publicação em duas ou mais partes.

A gramatura e a rigidez do material da capa devem ser especificadas levando-se em conta o formato e a espessura do miolo. Produtos com capas
espessas são difíceis de abrir, podendo se romper e
perder o perfil reto. Além disso, aderem mal a miolos finos, provocando uma flutuação da capa, que
resulta em má articulação. As capas com gramatura
e rigidez apropriadas proporcionam a flexibilidade
necessária à lombada.
O objetivo deste artigo é descrever os principais métodos para produção de produtos gráficos
com lombada quadrada e os cuidados necessários
para evitar erros durante seu processo e manuseio.
O processo de encadernação automática pode
ser dividido nas seguintes etapas:
◆ Os cadernos são al cea dos (co le cio na dos) em
justaposição formando o miolo

Capa com dois vincos, sem colagem lateral

Capa com três vincos e colagem
lateral só na capa

EXEMPLOS DE
CAPAS DE LOMBADA
QUADRADA COLADA

Para cada tipo de encadernação podemos utilizar uma capa flexível diferente, tudo vai depender
da quantidade de folhas do
exemplar. Ela pode ser feita com dois a seis vincos,
desde uma capa mais simples, até uma mais luxuosa.

Este é o tipo de capa mais simples, em geral para
publicações descartáveis. Ela é produzida com uma
gramatura menor. O miolo recebe cola no dorso e
a capa é aplicada sem vincos de abertura.
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Este tipo de capa é mais utilizado que a anterior
em livros com uma quantidade menor de páginas.
A capa é produzida com uma gramatura intermediária. O miolo recebe cola no dorso e na lateral da
capa, que é aplicada com um vinco de abertura.

Capa com quatro vincos e colagem
lateral na capa e contracapa

Este é o tipo de capa mais utilizado para livros, revistas ou catálogos. A gramatura irá depender da
quantidade de páginas. O miolo recebe cola no dorso e nas duas laterais, e a capa é aplicada com dois
vincos de abertura, capa e contracapa.

Capa com seis vincos e orelha – lombada quadrada colada

Este é o tipo de capa mais utilizado em encadernações de luxo. A gramatura irá depender da quantidade de páginas. O miolo recebe cola
no dorso e nas duas laterais, e a capa é aplicada com dois vincos de
abertura, da capa e contracapa. As orelhas também recebem vincos para facilitar a dobra e servem como marcador de página, dando
amplitude para o exemplar
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Dobras invertidas, com as folhas fechadas à direita,
não podem ser encadernadas automaticamente,
pois o transporte do caderno é feito pela dobra da
parte superior do miolo, conhecido como cabeça.
◆ As marcas de colagem devem ser montadas na cabeça e permanecerem visíveis antes do corte final.
◆

Miolo
Capa

CARACTERÍSTICAS DO ADESIVO

Adesivo

Os miolos são inseridos na gaveta, onde são firmemente presos por um sistema de prensagem.
Em seguida são levados às estações de processamento da lombada (corte, risco e limpeza),
colagem, encapamento e prensagem
◆ Após a prensagem, o produto percorre uma esteira longa ou é recolhido em estrados para o
resfriamento da cola
◆ Após o resfriamento, o material é refilado em guilhotina trilateral
Alguns fatores devem ser levados em consideração durante o projeto do produto. Os principais são:
◆ Encartes de duas páginas são difíceis de colar e
nunca devem ser colocados como primeiro ou
último caderno do miolo. O transporte do miolo ao longo do processo invariavelmente levará
à perda de uma parte desses encartes e quando
são processados em máquinas de alta velocidade, devido a seu baixo peso, simplesmente voam.
◆ Um encarte menor que o miolo não poderá ser
o primeiro nem o último caderno
◆ Algumas encadernadoras possuem restrições a tipos de dobras ou a cartões respostas. Portanto, a
gráfica deve ser consultada previamente.
◆ As capas devem ser 3 mm maiores do que o miolo para prevenir o sangramento do adesivo após o
encapamento, o que poderia danificar o produto
e sujar o equipamento.
◆ No esquema da dobra deve ser levada em conta a margem de 3 mm para o refile da lombada, em papéis de até 90 g/m², e 4 mm naqueles
acima dessa gramatura.
◆
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Um bom adesivo deve ter alto grau de adesão ao
papel, facilidade na aplicação, formação rápida do
filme adesivo e vida útil longa. Além disso, deve garantir estabilidade e elasticidade à lombada, não sofrer influências da variação na temperatura ambiente,
ter cor clara ou transparente.
O adesivo hotmelt é constituído de resinas à
base de copolímeros de etileno, acetato de vinila
(EVA), livres de solventes e sólidos à temperatura
ambiente. As vantagens dos adesivos hotmelt são:
◆ Curto tempo de aplicação
◆ Possibilita o refile final do produto em linha
◆ Lombo reto e estável
◆ Proporciona alta velocidade de encadernação
A cola PUR (poliuretano reativo) é um sistema
de reação de um único componente, que, após a
aplicação em temperatura ambiente ou sob ação
da umidade e do ar, se entrelaça com as fibras do
papel solidificando-se. Quando curado não retorna mais à condição física anterior. Não permite arredondamento para livros encadernados. O tempo de cura mínimo para manuseio é de seis horas.
O empacotamento e transporte requer 12 horas
de espera. No entanto, o adesivo PUR apresenta
importantes vantagens:
◆ Excelente adesão às fibras do papel
◆ Ótima resistência do produto acabado
◆ Excelente característica de abertura das páginas
do miolo (lay-flat)
◆ Ótima estabilidade à variação de temperatura (de
–40 a +80 graus centígrados)
◆ Elevada vida útil do produto acabado
◆ Resistência ao ataque dos elementos voláteis das
tintas de impressão
◆ Provoca pouca invasão de colas em páginas
espelhadas
◆ Pequena espessura de aplicação da cola na
lombada (0,3 a 0,6 mm)
.
ROGÉRIO JAMBEIRO DE SOUZA é instrutor de pósimpressão da Escola Senai Theobaldo De Nigris.

Há mais de 200 anos, os proﬁssionais da Indústria Gráﬁca
Brasileira começaram a imprimir uma história de sucesso.
Nossa homenagem aos proﬁssionais que
contribuíram para a consolidação do setor.
Membros da

ENTREVISTA
Tânia Galluzzi

que o cliente promocional tinha poucas opções em
acabamento de qualidade para materiais impressos digitalmente. Investimos em pós- impressão,
tanto em equipamentos quanto em pes soal, e
estamos muito satisfeitos”.
A aposta foi certeira e a evolução da P+E continua. A empresa não saiu mais da lista dos vencedores do “Oscar” da indústria gráfica brasileira e em
2015 abocanhou nada menos do que 10 troféus,
posicionando-se como a maior vencedora da 25ª
edição do concurso de excelência. Cinco produtos
foram responsáveis pelo bom desempenho, peças
nas quais o cuidado do acabamento salta aos olhos,
levando à conquista em categorias como Complexidade Técnica do Processo, e os Grand Prix de Melhor Acabamento Cartotécnico, Melhor Acabamento
Editorial e Melhor Impressão Digital.
Nesta entrevista, Eden Ferraz fala sobre as estra té gias decisivas para o sucesso da P+E , que
atualmente conta com 63 funcionários.

Eden Ferraz
“Nossa prioridade
é superar
expectativas”

E

m 2010, Eden Ferraz, engenheiro civil com
especialização em gerenciamento de projetos, uniu-se a Paulo Sérgio Gonçalves, Eduardo Barbosa e Aneliese Ferraz, profissionais
com mais de 30 anos de experiência no segmento promocional, para criar no bairro do Brooklin,
em São Paulo, a P+E . Naquele mesmo ano, inscreveram cinco peças no Prêmio Fernando Pini, das
quais quatro ficaram entre as finalistas e duas sagraram-se vencedoras. Na época, Eden, que é diretor
financeiro, afirmou à Revista Abigraf: “Percebemos
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Há seis anos a P+E ganhou o Prêmio Fernando
Pini pela primeira vez. Como tem sido a trajetória da empresa desde então?
Eden Ferraz – É extremamente gratificante perceber que nossos esforços são reconhecidos pelo mercado e que os pilares sobre os quais construímos a
P+E são sólidos e prometem continuar sustentando nossos objetivos. Isso nos ajuda a ficar cada vez
mais focados na qualidade e a melhorar a cada dia.
Estamos diariamente em busca da excelência nos
trabalhos e os prêmios traduzem essa motivação.
São 25 prêmios Fernando Pini, seis HP Indigo Brasil
e HP Quality Award e um prêmio Scodix Mundial.
Quais os principais diferenciais da P+E?
EF – Transformamos dedicação e expertise em soluções rápidas e diferenciadas, com agilidade e qualidade. Possuímos um atendimento personalizado
e uma equipe sintonizada com as necessidades do
cliente. Somamos os melhores equipamentos do
mercado com a mais avançada tecnologia em impressão digital e acabamento, garantindo a fidelidade no resultado das cores. Conseguimos unir
alta tecnologia, equilíbrio entre custo e qualidade
e acabamento artesanal.
A pós-impressão é o segredo?
EF – O segredo está no resultado de todas as partes buscando a mesma coisa, a satisfação do cliente. O acabamento é um diferencial superimportante na P+E , mas existe muita tecnologia e gente

estudando e projetando qual a melhor forma de desenvolver cada projeto muito antes de chegar ao
acabamento. Nosso segredo está na capacidade de
oferecer soluções inteligentes, integradas, efetivas e
sob medida. Nossa prioridade é superar expectativas, transformando as ideias de nossos clientes em
algo único e de fino acabamento.
Qual o papel das novas tecnologias?
EF – Novas tecnologias de impressão digital, de
acabamento e enobrecimento são necessárias num
mercado altamente competitivo. Com a impressora inkjet Scodix, por exemplo, conseguimos agregar valor aos projetos de nossos clientes em tiragens extremamente reduzidas por ser tratar de um
equipamento digital. O resultado final sempre supera a expectativas dos nossos clientes perante os
recursos oferecidos no mercado atual, como verniz UV e high print. O sistema Scodix é superior a
esses recursos e ainda oferece a sensação táctil de
texturas variadas. Acabamos de adquirir também
uma HP Indigo 10000. Nosso objetivo principal é
aproveitar ao máximo esse novo formato de impressão 75 × 53 cm (papel) / 74 × 51 cm (impressão)
e a velocidade do equipamento.
Como conciliar a necessidade de contenção de
custo e de investir em tecnologia de ponta?
EF – O exercício diário de análise de custos, negociação com fornecedores e a busca da eliminação
dos desperdícios são aspectos imperativos para
manter os investimentos.
E o envolvimento das equipes? Como acontece o
treinamento dos colaboradores?
EF – O envolvimento das equipes se inicia quase sempre no orçamento, visando a redução de
custos tanto para a gráfica como para o cliente.
A partir da abertura do pedido tudo fica registrado em nosso sistema, que é utilizado por todos os
setores da empresa, desde o orçamento até a expedição. Dessa forma, qualquer alteração fica documentada e visível para todos os colaboradores.
Para que tudo isso funcione, todos os colaboradores são treinados ao entrar na P+E e passam por
avaliações constantes para determinar se estão utilizando o sistema de forma correta. Além disso, todos passam por uma reciclagem que ocorre em um
período entre seis e doze meses.
Um dos prêmios recebidos no Fernando Pini 2015
foi na categoria Conformidade com a Norma .

Qual o papel da adoção de normas nos bons
resultados da empresa?
EF – As normas trazem padronização para o mercado, assim fornecedores e clientes sabem o que
esperar de processos e produtos.
O fato de a P+E acompanhar normas e monitorar processos já é percebido pelos clientes?
EF – Os clientes entendem que atender e estar
em conformidade com as normas é uma garantia de qualidade, item muito importante quando
se trata de impressão digital, em que geralmente os prazos são extremamente pequenos e não
se admitem erros.
Que outros fatores interfeO acabamento é um
rem na qualidade dos madiferencial superimportante
teriais produzidos pela P+E?
na P+E, mas existe muita
EF – A seleção e fidelização de
nossos fornecedores e o contecnologia e gente
trole no recebimento e aconestudando qual a melhor
dicionamento de nossos subsforma de desenvolver cada
tratos certamente é um deles.
projeto muito antes de
Afora isso, a utilização de dichegar ao acabamento.
versos soft wares para checagem de arquivos e calibração
de nossos equipamentos também é fundamental.
Nosso fluxo interno de aprovação, que passa por
todos os setores da empresa, é decisivo para a manutenção da qualidade. Unindo todos esses processos, temos diretores atuantes nas diversas áreas.
Hoje, quando os clientes escolhem a P+E como
fornecedor de impressão, o que exatamente eles
estão buscando? Quais valores vocês conseguiram
agregar à marca P+E?
EF – A qualidade percebida começa no atendimento personalizado (o cliente espera ser reconhecido pelo nome), na qualidade de impressão
e do acabamento, na pontualidade da entrega, na
parceria para a produção de projetos complexos
executados face to face.
Aqui ele sabe que terá um time dedicado a
transformar o seu projeto em realidade.
Quais são os projetos para 2016?
EF – Investimento contínuo em novas tecnologias
e serviços, visando agregar valor ainda maior aos
materiais produzidos. Devemos ampliar o uso dos
recursos da internet e queremos expandir a ação
da equipe comercial, objetivando outros mercados.
A meta é elevar nosso faturamento em 15%.
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Marcos Biaggio

Afinal, tem empresa
prosperando e
cumprindo seus
objetivos mês a mês,
enquanto outras
lamentam o cenário de
crise. 2015 foi o ano das
dificuldades. 2016 pode
ser o ano das incertezas
para a indústria gráfica.
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Como
vender mais
em tempos
de retração
da economia?

indústria gráfica brasileira encerrou o
ano de 2015 com o pior desempenho
desde 1985. O setor ainda apura dados
definitivos, mas a retração do ano passado poderá ficar acima de 15%. Do ponto de vista
de gestão comercial, é como dizer que os clientes
compraram menos embalagens, materiais promocionais, editoriais, rótulos, etiquetas e outros. A
maioria esmagadora das indústrias gráficas está
sofrendo reduções significativas das tiragens médias. Como consequência, o valor médio por ordem de serviço também tem caído. E para agravar ainda mais o cenário de receitas, os clientes
estão comprando com frequência menor do que
compravam até meados de 2014.
O cenário dos indicadores de vendas parece
desanimador e com tendência de piora em 2016.
Mas, acredite, tem gráfica prosperando e superando suas marcas históricas de vendas, apesar de uma
economia em franca recessão. A verdade é que os
compromissos do empresário gráfico precisam ser

honrados; os custos e a carga tributária continuam
corroendo suas margens. Qual o segredo, então,
das empresas que vêm ampliando sua carteira de
clientes e cumprindo metas de vendas?
A tarefa começou lá atrás e consistiu basicamente no esforço contínuo para conquistar e preservar clientes com ticket médio cada vez maior e
pedidos mais frequentes. Costumo resumir décadas
de experiência em vendas, nas reuniões com gestores de vendas, vendedores e empresários gráficos
pelo país afora, em uma fórmula poderosa e fácil
de entender — pelo menos para aqueles que já colocaram um port fólio debaixo do braço e saíram
para visitar clientes:

V×E = R
V é Volume ou quantidade de tudo o que
for pertinente aos processos de vendas de serviços gráficos (ligações, agendamentos, visitas, orçamentos, seguimento de propostas, número de

prospects, quantidade de clientes ativos etc); enquanto o V representa o tangível em vendas, E, de
Eficiência, representa o intangível. Ou seja, o conjunto de habilidades e competências para tratar
todo o volume que foi gerado nos processos de
vendas, sem que a quantidade — se excessiva —
comprometa o Resultado (R).
Na relação causa-efeito, vender mais na indústria
gráfica significa gerar mais oportunidades e ter habilidades técnicas, em vendas, em relacionamento
e excelente comunicação para converter boa parcela dessas oportunidades em negócios fechados.
Esse magnífico círculo vicioso tem feito muitas gráficas prosperarem, apesar da queda na demanda.
Números efetivos precisam ser analisados toda semana para a correção de rumos e novas habilidades têm de ser aportadas aos vendedores para que
superem as barreiras do dia a dia.
É fácil entender o raciocínio através da realidade de qualquer equipe de vendas: se o número de
clientes não aumentou — ao contrário, muito provavelmente um ou outro foi embora —, se a frequência média de compra dos clientes também não
melhorou e, principalmente, se o valor médio por
ordem de serviço caiu, a empresa perdeu vendas e
fatalmente as suas receitas já estão comprometidas.
QUAL O NÚMERO IDEAL DE
PROSPECTS POR VENDEDOR?

Prospectar novos clientes é um ato permanente.
Costumo encontrar muitas equipes de vendas que
não prospectam novos mercados de forma consistente, tampouco são cobradas por isso. Os vendedores ficam perplexos quando os cobro para
apresentar-me 40 a 50 prospects qualificados (com
potencial para comprar, pois vêm comprando de
forma regular de alguma gráfica). Alegam que não
dá para relacionar-se regularmente com toda essa
quantidade e ainda assim cuidar dos clientes ativos.
Dá sim, e está acabado.
Se ao longo de três meses, uma equipe de quatro vendedores (que juntos formam uma carteira
de 160 a 200 prospects) converter 10% desse montante em compradores, terá conquistado 16 a 20
novos clientes. Se o valor médio por ordem de serviço da gráfica for de R$ 6 mil (no setor de embalagem é muito maior), então ela terá a cada ciclo de
três meses um adicional de R$ 100 mil ou mais em
suas vendas totais habituais.
O sucesso na conquista de novos clientes, isto é,
uma prospecção efetiva, necessita de volume (daí
cobrarmos para que os vendedores mantenham um
número de 40 a 50 prospects em suas prospecções).
O primeiro passo é saber apresentar-se, apresentar

sua gráfica, seu portfólio de clientes e — pela empatia, confiança e credibilidade — conquistar o direito de fornecer orçamentos. A etapa seguinte é
melhorar as habilidades de fechamento, que na prática resume-se em acompanhamento eficiente do
que foi orçado, aliado a técnicas apropriadas para
“pedir” que lhe comprem.
Relacionamento e acompanhamento são os brilhantes que têm determinado o sucesso nas prospecções. Afinal, o ciclo da venda na indústria gráfica
está muito elástico: 80% das vendas a novos clientes estão ocorrendo entre o quinto e o 12º mês de
relacionamento. Portanto, por via de regra, não faz
sentido abandonar um prospect qualificado antes
de um ano de tentativas visitando e fornecendo
orçamentos. Na prática, o que podemos observar
é que o pensamento imediatista faz com que 90%
das oportunidades de negócios sejam perdidas porque os vendedores abandonam os possíveis clientes até o terceiro ou quarto mês de relacionamento.
Tenho ouvido depoimentos de vendedores que
obtiveram o primeiro sucesso com um prospect no
sétimo mês de relacionamento, oitavo, nono e assim
por diante. Gostaria de ter outra informação sobre
o ciclo da venda na indústria gráfica brasileira. Mas
as estatísticas de vendas estão lá para serem vasculhadas nos soft wares de gestão de orçamentos.
Ao desmistificar o universo da prospecção, com
técnicas eficientes e gerando as quantidades já mencionadas, estamos diante de um cenário que estatisticamente permitirá novas entradas no portfólio de clientes. Esse é o grande segredo para vender
mais, mesmo em tempos de retração econômica. Se a venda média por cliente está caindo, vamos trazer novos clientes através de um sistema
de prospecção contínua e como etapa essencial
dos processos de vendas.
O CICLO DE VIDA DO CLIENTE CHEGA
AO FIM MAIS CEDO OU MAIS TARDE

Prospectar novos clientes na indústria gráfica é importante por uma única razão: o ciclo de vida de
um cliente ativo chega ao fim mais cedo ou mais
tarde. Clientes vão embora por várias razões: desenvolvem novos relacionamentos, a necessidade
deles muda, um novo comprador aparece na operação ou ainda uma falha de atendimento pode determinar a mudança. Enquanto não houver razão
para a busca de um novo fornecedor de impressão,
o interesse do vendedor, em tese, deveria ser manter o cliente comprando regularmente e com valor
médio por ordem de serviço cada vez maior.
Aí entra em cena o que em vendas chamamos
de o pulo do gato: a disciplina para relacionar- se
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regularmente com os clientes ativos e para participar de todas as oportunidades de fornecimento
de materiais gráficos. O erro mais grotesco que os
vendedores cometem é pensar que os clientes ligarão ou passarão e-mail cada vez que precisarem
de algo. Muitos não entendem que os clientes não
precisam dos seus serviços. Afinal, há uma infinidade de vendedores tentando vender a mesma coisa
e muitas vezes por um preço bem inferior.
Então, qual o segredo para continuar vendendo a quem já teve uma experiência de venda com
a minha gráfica? Mais uma vez, relacionamento e
acompanhamento — manter os vendedores relacionando-se semanalmente com os clientes ativos, seja
em visitas, telefonemas, e-mails, Whatsapp, Skype,
Facetime etc. A quantidade de recursos para contatar os clientes nunca foi tão abundante e ainda
assim nunca foi tão difícil acessá-los. Eis aí o desafio: aparecer na frente dos clientes de forma criativa e interessante, com soluções que representem
uma boa relação custo-benefício.
Depois da prospecção, dentre as sete áreas de
habilidades em vendas, empatia, confiança e credibilidade são aquelas que vão definir o sucesso nas
vendas em um cliente ou em um grupo deles. Vendedores hábeis para relacionar-se, demonstrando verdadeiro interesse pelos clientes, costumam assegurar vendas regulares toda semana. Afinal, as demais
habilidades em vendas (apresentação, identificação
de necessidades, contorno de objeções, fechamento e pós-venda) são possíveis de serem apreendidas
rapidamente com o exercício diário.
Vendedores reclamam que os compradores hoje
em dia focam apenas no preço. Na prática, esse é
o discurso daqueles que não entenderam ainda a
importância de constituir uma excelente afinidade
com os seus clientes. Costumo dizer que se houver
alguma chance de o seu concorrente relacionar-se
melhor do que você com o cliente que a sua empresa tanto quer conquistar, você continuará sendo a segunda opção dele. Além do que, se você não
soube criar valor em torno da sua imagem, da sua
empresa e dos seus serviços, o cliente só enxergará
preço na relação com você.
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é justamente entender quais são essas atividades
para então passar pelo menos 90% do tempo lidando com elas no dia a dia. Elas são conhecidas
como as atividades de vendas que os vendedores
têm o poder de controlar e que são as únicas que
contribuem com os resultados em vendas. Alguns
exemplos: prospecção, contatos com os clientes
ativos para buscar novas oportunidades, acompanhamento de orçamentos que estão nos clientes,
pós-venda, entre pelo menos mais 20 rotinas que
fazem parte do conjunto de tarefas dos vendedores
que atuam em alto desempenho.
Quem conseguiu entender quais são essas atividades essenciais e investem o seu tempo se dedicando a elas, ainda não sabe o que é crise. Afinal,
estão vendo os negócios acontecerem mês a mês
como resultado do seu esforço persistente e eficiente em vendas. Um exercício rápido de como devemos focar vendas com resultado pode ser feito ao
analisar a seguinte equação:

Número de clientes ativos
×
Número médio de negócios por cliente
×
Venda média por cliente
=
Vendas Totais

O QUE OS VENDEDORES DEVERIAM
FAZER E NÃO ESTÃO FAZENDO?

Um incremento de simples 10% nos caminhos
ou causas que geram os resultados em vendas poderá resultar em um aumento de 33% nas vendas totais. A conta é simples, assim como as estratégias possíveis de serem aplicadas para elevar
os indicadores de vendas. Difícil é a disciplina diária dos vendedores nas ações de resultado, de forma persistente e com elevado grau de resiliência.
Afinal, a repetição leva à excelência e a disciplina deixa de ser a tortura e passa a dar prazer pelos resultados que proporciona. Só assim os vendedores enfrentarão as dificuldades e prosperarão
nos seus resultados em vendas. O lago está secando, há poucos peixes e muitos pescadores em volta. Vai pescar mais e os maiores peixes quem tiver
mais habilidades e mais disciplina nos processos de
vendas, não necessariamente quem tiver a maior
quantidade de recursos.

O momento está exigindo mais esforços em vendas
e foco nas atividades capazes de gerar impacto positivo nos resultados ao final do mês. A dificuldade

MARCOS BIAGGIO é coach de vendas
e consultor da ABTG.

QUANDO O ASSUNTO É CONSULTORIA,

EXPERIÊNCIA É FUNDAMENTAL

A ABTG Consultoria tem mais de 55 anos de experiência
e é a mais confiável consultoria gráfica do País.
Agende uma visita e dê um upgrade no seu negócio.
Consultorias técnicas
Pré-impressão, impressão e pós-impressão

Implantação da norma NBR 15540
Bons negócios são feitos na base da segurança

Consultorias em gestão
PCP, custos, orçamentos e planejamento
estratégico

ABTG Junior
Diagnóstico focado para pequenas indústrias
gráficas

Implantação dos requisitos FSC e Cerflor
O planeta precisa, os clientes exigem e
a ABTG implanta

Homologação de Indústrias Gráficas
Quando compradores e fornecedores se
entendem.

Pareceres técnicos
Avalia processos, capacidades técnicas
e sigilo da informação

Diagnóstico de processo industrial
Saiba quais são os problemas e as soluções para
sua empresa: técnicas e sigilo da informação

Treinamentos e palestras in Company
Os melhores consultores dentro de
sua empresa

Aplicação de Test Form
Análise mecânica e de qualidade de sua
impressora offset

Informações: ligue (11) 2797 6700
para acessar o portifólio de treinamentos
w w w .ab t g .o rg.br | c onsul tor ia@ a b t g . o rg . b r

TUTORIAL

Thiago Justo

Recorte de Papel

Veja como simular
o estilo papercut
utilizando o
Adobe Illustrator
e o Photoshop.
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ma das qualidades mais interessantes dos
soft wares gráficos é imitar o estilo e as
técnicas manuais. Neste tutorial apresentarei um jeito de recriar, em ambiente digital, o estilo conhecido como papercut ou recorte de papel. Essa técnica é uma das mais antigas e
populares na China, e dizem que sua origem é anterior à própria invenção do papel, quando eram
utilizados outros materiais bem finos para a confecção dos recortes, como folhas, seda e couro. Tradicionalmente, os recortes chineses são feitos com
papel vermelho e servem para decorar portas e
janelas, sempre simbolizando sorte e felicidade.

Com o tempo, a técnica de recorte de papel foi
se espalhando por vários lugares e hoje são utilizados vários tipos de papéis, das mais diversas cores. Aqui vamos explorar o efeito de profundidade, obtido por meio de várias camadas de papéis
de cores diferentes. Você pode iniciar seu projeto
fazendo o desenho diretamente no Illustrator, com
a ferramenta caneta Pen (P) ou esboçando alguma
ideia no papel para depois digitalizar a imagem e
importá-la para o Illustrator (1).
Desenhe cada objeto do seu projeto como se fosse uma folha de papel recortada. Inicie sempre pelos objetos que ficarão embaixo e siga desenhando

1

2

Camadas sobrepostas

1º

2º

3º

4º

Resultado

5º

6º

7º
7º

3

4

5

os objetos, um sobreposto ao outro. Use cores de
preenchimento diferentes para ajudar na visualização do resultado final. O importante é perceber como ficará a interação entre as camadas de
objetos desenhados (2 e 3).
Você pode utilizar o recurso de camadas (layers)
disponível no software nesta etapa e desenhar cada
objeto sobreposto ao outro. Na janela Layer é possível bloquear e tirar a visualização dos objetos; além
disso, cada camada é identificada com uma cor. Esses recursos facilitam no reposicionamento dos desenhos e serão de grande ajuda na hora de transferir
esses desenhos vetoriais para o Photoshop (4 e 5).
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6

8
7

Continue a construção dos objetos, cada um disposto em uma camada diferente. Quando estiver
satisfeito com a composição do projeto, comece a
testar diferentes cores que intensifiquem o efeito
de profundidade. Você pode utilizar a ferramenta Guia de Cores (Color Guide) para ajudar na escolha de combinações de cores. Aqui, escolhi uma
combinação de cores frias análogas (6).
Com a imagem pronta no Illustrator, é hora de
adicionar os toques finais no Photoshop. Os efeitos
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de camada que iremos inserir no Photoshop são
possíveis de aplicar no próprio Illustrator. Todavia, os efeitos de camada são mais rápidos e precisos no Photoshop. Para isso, crie um novo documento no Photoshop (Cmd + N ou Ctrl + N). Ele
deve ter o mesmo tamanho do arquivo feito no Illustrator, neste exemplo um A4. Agora copie (Cmd
+ C ou Ctrl + C) e cole (Cmd + V ou Ctrl + V) cada
uma das camadas feitas no Illustrator nesse novo
documento do Photoshop (7 e 8).

9

10

Sele cione uma camada e, em seguida, dê um
duplo clique no ícone Estilo de Camada, na paleta
Camadas (layers). Comece pela Sombra Projetada
(Drop Shadow) responsável pelo efeito de profundidade. Escolha as configurações, fazendo testes até
obter o efeito desejado. Neste caso, usei o modo de
mesclagem Multiplicação, opacidade de 22% e ângulo de 120°; também mudei a cor da sombra para
um tom mais azulado (9).
A espessura da folha de papel foi recriada com
o Chanfro & Entalhe, com estilo de chanfro interno e profundidade de 1%. As opções de tamanho e
suavização alteram bastante o resultado final deste
estilo (10). Copie esse estilo para as demais camadas do seu documento, selecione o menu Camada ➠ Estilo de Camada ➠ Copiar estilo de camada.
Com o estilo copiado, selecione todas as camadas
e vá para Camada ➠ Estilo de Camada ➠ Colar Estilo de Camada. Isso irá aplicar o estilo em todas
as camadas selecionadas. Para afinar ou alterar o
estilo de alguma camada, basta selecioná-la para
configurar individualmente (11).

11
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THIAGO JUSTO é instrutor
de pré-impressão da Escola
Senai Theobaldo De Nigris.
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Por último, adicione um pouco de textura à imagem. Para isso, crie uma nova camada (Ctrl + N).
Na janela de configuração da nova camada você
pode escolher o nome para essa camada e selecionar o Modo Multiplicação. Mantenha a opacidade em 100% e clique na opção Preencher com
cor neutra de Multiplicação (branco), para que a
camada seja criada com essas configurações.
A partir daí, adicione um pouco de Ruído (Filtro ➠ Ruído ➠ Adicionar Ruído) para dar uma textura ligeiramente granulada, parecida com a textura
de papel. Pronto! É isso, e nem precisou pegar em
uma tesoura (12 e 13).
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Você sabia que as empresas
brasileiras produtoras de papel
obtêm 100% da celulose a partir
de æorestas plaQtadas"*
$ ¡rea de æorestas plaQtadas Qo
Brasil equivale a 2.6 milhões de
campos de futebol.**
Leia este informativo
tranquilamente, pois o papel
utilizado nele é feito de madeira
natural e renovável.

Para descobrir fatos
ambieQtais surpreeQdeQtes
sobre a comuQica§£o
impressa e o papel, visite
www.twosides.org.br

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.
*IBÁ, 2015.
**Two Sides Brasil, 2015.

COMO FUNCIONA

Bruno Mortara

Crossmedia,
por que não?

U
AGB Photo Library

ma das tecnologias ou modelos de comunicação e marketing da atualidade é
o crossmedia ou a distribuição de conteúdo, muitas vezes centralizado num
sistema de múltiplas saídas, coligadas. O conteúdo
distribuído pode ser de música, texto, imagens, vídeo, notícias etc. As saídas normalmente possuem
alguma ligação (link) com as outras mídias, provocando um acesso combinado pelo usuário de diferentes mídias, como televisão, jornal, revistas, computadores e smartphones. Quando os meios são

eletrônicos, a presença da internet é quase sempre
necessária, como agente de ligação.
O QUE É

O comportamento dos consumidores muda continuamente, regido por fatores culturais, sociais, econômicos e, ultimamente, em função das novas tecnologias de comunicação. Os agentes econômicos
buscam constantemente novas maneiras de entregar suas mensagens, sempre que possível de forma personalizada, e isso impõe um custo elevado

a comunicações 1:1, ou dedicadas àquele consumidor. Porém, as novas arquiteturas de comunicação
vêm viabilizando essa modalidade de customização,
entregando informações relevantes e interessantes
aos clientes, colaboradores e parceiros de negócios.
Crossmedia é esse conjunto integrado de ferramentas de comunicação. Outra definição de crossmedia
é a entrega de mensagens relevantes a um públicoalvo com diversos canais de comunicação integrados,
como impressos, rádio, televisão, internet e serviços
móveis, criando vínculos entre os canais que podem
ser simultâneos, síncronos, ou sequenciais, e assíncronos. Apesar de essas definições serem baseadas no gerador das mensagens, na outra ponta o uso das soluções de comunicação crossmedia é calcado no modo
como o consumidor usa os veículos de comunicação e o sentido que eles têm em sua vida. Na ponta, os consumidores controlam seu funcionamento,
decidindo quando e onde querem acessar conteúdos específicos, como imagens, filmes ou textos.
INTEGRAÇÃO

Uma das características da integração entre as mídias é que tal processo só é possível graças à união
entre diferentes empresas e espe cialistas. Editores, por exemplo, distribuem artigos publicados
em revistas impressas em outras mídias como CDs
ou blogs. Hoje os grandes produtores de conteúdo criam os conteúdos de uma determinada forma
e depois os adaptam para o canal desejado, como
um programa de TV que vira um podcast ou videocast, podendo ser assistidos off-line, quando o usuário desejar. Se gostar, o usuário pode ainda dar uma
nota para o produto, colaborando para que outros
usuários adiram àquele conteúdo.
Crossmedia se define não como uma tecnologia específica, mas como uma ferramenta para atingir um determinado público, através de diferentes
canais. Essa estratégia passa pelo planejamento,
quando as preferências do público-alvo são levadas
em consideração (Wikipedia). Tais preferências são
guiadas principalmente por quatro questões:
◆ Quando – quando o consumidor deve
ser contatado?
◆ Ritmo – quanto tempo devo esperar entre
o primeiro contato e o segundo?
◆ Frequência – com que assiduidade devo
verificar o consumidor?
◆ Persistência – se o consumidor não responder,
por quanto tempo devo manter certa oferta a ele?

MARKE TING

Para os profissionais da área essa modalidade de
comunicação envolve o uso de diferentes mídias,
considerando as características específicas de cada
uma na mobilização da atenção do consumidor.
A razão da integração entre meios de comunicação é aumentar a abrangência de uma determinada campanha a fim de maximizar seu impacto
junto ao público-alvo. Uma das utilizações mais frequentes, especialmente com o uso de redes sociais,
é aumentar a intimidade dos consumidores com
produtos e marcas, tornando o consumidor mais íntimo das especificidades da marca, produzindo uma
experiência mais rica.
Um exemplo do uso de crossmedia é a Disney,
que no lançamento de novos filmes coloca bonecas dos personagens nas lojas de brinquedos e, ao
mesmo tempo, disponibiliza em escolas e para pediatras adesivos gratuitos dos personagens do filme. A empresa entra nas cadeias de fast food com
toalhas de mesa, caixas de sanduíches, e nas lojas
de departamento com roupas, sapatos, mochilas e
livros de colorir. Além disso, faz campanhas online,
aplicativos para smartphones, site de jogo temático,
página no Facebook. E em todas as ações online os
usuários ganham pontos que dão direito a brindes.
PRODUTOS IMPRESSOS

Quando utilizados meios de comunicação impressos, as principais tecnologias que viabilizam a integração entre as mídias são o QR Code e a Realidade Aumentada (AR). Além disso, a presença
de cupons, códigos de barras ou links para sites,
nos quais o consumidor espontaneamente acessa informações integradas ao mate rial impresso, são formas de integrar impressos ao universo
crossmedia. As comunicações impressas são extremamente importantes para a humanidade e
não devem depender de integração com outras
mídias para ocupar seu papel na cultura. No entanto, sua inserção é extremamente benigna, dinamizando sua utilização e dando ao produto estático uma ligação dinâmica, graças ao interesse dos
usuários e consumidores.
BRUNO MORTARA é superintendente do ONS27,

coordenador do ISO / TC130 / WG13 – Avaliação
da Conformidade, diretor técnico da ABTG
Certificadora e professor de pós-graduação
na Faculdade Senai de Tecnologia Gráfica.
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CURSOS

Custos e orçamento
para a indústria gráfica –
ferramentas para a tomada
de decisão

Boas práticas
de fabricação
na indústria gráfica

ABTG
Excelência em vendas:
da prospecção ao
fechamento

Data: 28 a 30 de março

Data: 28 e 29 de abril

Data: 1 a 3 de março

Plano de ação de 51%
dos requisitos da NR12

Problemas e
soluções na
impressão flexográfica

Formação de líderes
de produção

Data: 15 a 17 de março

Data: 12 a 14 de abril

Data: 9 a 11 de maio
Horário: 18:45h às 21:45h

Valores:
Associados R$ 340,00, não associados R$ 440,00, estudantes
R$ 240,00.
As datas podem ser alteradas sem
aviso prévio.
Consulte e se inscreva no site da
ABTG www.abtg.org.br

SENAI
CH

DIAS

HORÁRIO DE
INÍCIO

HORÁRIO DE
TÉRMINO

DATA DE
INÍCIO

DATA DE
TÉRMINO

Controle estatístico de processo

20 h

sábados

8h00

12h00

05/03/2016

02/04/2016

Impressão offset em máquina bicolor

60 h

sábados

8h00

17h00

09/04/2016

11/06/2016

R$ 963,00

Impressão offset em máquina quatro cores

60 h

sábados

8h00

17h00

09/04/2016

11/06/2016

R$ 1.293,00

Impressor de serigrafia

64 h

sábados

8h00

17h00

02/04/2016

04/06/2016

R$ 660,00

Meio oficial impressor flexográfico banda estreita

80 h

sábados

8h00

17h00

09/04/2016

25/06/2016

R$ 1.170,00

Tecnologia de embalagens flexíveis

32 h

sábados

8h00

17h00

12/03/2016

02/04/2016

R$ 459,00

Operação de empilhadeira

32 h

sábados

8h00

17h00

12/03/2016

02/04/2016

R$ 310,00

CURSO

VALOR

R$ 231,00

Informática básica

80 h

sábados

8h00

17h00

09/04/2016

25/06/2016

R$ 540,00

Impressor flexográfico banda larga

160 h

seg a qui

19h00

22h00

01/02/2016

09/05/2016

R$ 2.549,00

Impressor flexográfico banda estreita

160 h

ter a sex

8h00

12h00

01/03/2016

12/05/2016

R$ 2.549,00

Meio oficial impressor flexográfico banda larga

80 h

sábados

8h00

17h00

09/04/2016

25/06/2016

R$ 1.170,00

Meio oficial impressor offset em máquina monocolor

60 h

seg a qui

19h00

22h00

07/03/2016

07/04/2016

R$ 817,00

Operador de guilhotina linear para a área gráfica

28 h

seg a qui

19h00

22h00

15/03/2016

30/03/2016

R$ 429,00

Operador de dobradeira para a área gráfica

28 h

seg a qui

19h00

22h00

15/03/2016

30/03/2016

R$ 429,00

Encadernador de lombada quadrada

28 h

seg a qui

19h00

22h00

05/04/2016

20/04/2016

R$ 418,00

Operador de dobradeira para a área gráfica

28 h

seg a qui

19h00

22h00

26/04/2016

11/05/2016

R$ 429,00

Desenho de faca de corte e vinco

40 h

ter a qui

19h00

22h00

01/03/2016

30/03/2016

R$ 480,00

Preparação de tintas pastosas

20 h

sábados

8h00

17h00

12/03/2016

26/03/2016

R$ 232,00

Photoshop avançado

40 h

sábados

8h00

12h00

09/04/2016

25/06/2016

R$ 640,00

CorelDraw

40 h

sábados

8h00

12h00

09/04/2016

25/06/2016

R$ 503,00

Fotografia

40 h

sábados

8h00

17h00

16/04/2016

21/05/2016

R$ 509,00

Illustrator

40 h

sábados

8h00

12h00

09/04/2016

25/06/2016

R$ 561,00

Fechamento de arquivos

24 h

sábados

8h00

17h00

12/03/2016

26/03/2016

R$ 404,00

Tratamento de imagens

32 h

sábados

8h00

17h00

02/04/2016

30/04/2016

R$ 610,00

Produção gráfica

40 h

ter a sex

8h00

17h00

13/04/2016

20/04/2016

R$ 528,00

CorelDraw

40 h

seg a qui

19h00

22h00

28/03/2016

19/04/2016

R$ 503,00

CURSOS SENAI – Para inscrição
é necessário apresentar, para simples conferência, cópias ou originais dos seguintes documentos:
histórico ou certificado do ensino
fundamental ou médio (conforme
requisito de acesso), RG, CPF, comprovante de residência e comprovante do pré-requisito.
Alunos menores de idade deverão comparecer para matrícula
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acompanhados por responsável.
Empresas que matricularem três
ou mais funcionários têm 15% de
desconto ou ainda, que sejam associadas a ABTG, Abigraf ou Aber,
possuem 20% de desconto.
O pagamento dos cursos de FIC
pode ser dividido em até três vezes no boleto bancário, sendo a
primeira parcela antes do início
do curso.

O Senai reserva-se o direito de
não iniciar os cursos se não houver número mínimo de alunos
inscritos.
A programação, com as datas e
valores pode ser alterada a qualquer momento pela escola.
A Escola atende de 2ª– a 6ª– , das
8h às 21h, e aos sábados das 8h
às 14h.

Escola Senai Theobaldo De Nigris
Rua Bresser, 2315 (Mooca)
03162-030 São Paulo SP
Tel. (11) 2797.6333
Fax: (11) 2797.6307
Senai-SP:
(11) 3528.2000
senaigrafica@sp.senai.br www.
sp.senai.br/grafica
Inscrições também pelo site:
http://grafica.sp.senai.br

THEOBALDO DE NIGRIS

impressão é essencial
Mesmo com as mídias eletrônicas é
impossível viver sem impressão.

CURSO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - Auxiliar de produção gráﬁca
Período de inscrição: das 14h do dia 01/02/2016 às 21h do dia 17/02/2016. Prova de seleção: 13/03/2016
Divulgação do gabarito (escolas e internet): 14/03/2016, a partir das 14h
Divulgação dos resultados (escolas): 25/04/2016, a partir das 14h Período de matrícula: 25, 26 e 27/04/2016

CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

Inscrições abertas

Pré-Impressão - Oﬀset - Flexograﬁa - Serigraﬁa - Pós-impressão - Produção gráﬁca Qualidade - Logística - Gestão e controle de processo - Conservação e restauro - Celulose e papel

CURSOS TÉCNICOS
• Pré-impressão gráﬁca
• Impressão oﬀset
• Impressão rotográﬁca e ﬂexográﬁca

Inscrições de 22/02 a 16/03
Pelo site: www.sp.senai.br/processoseletivo

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
• Gestão de projetos de embalagem
• Desenvolvimento e produção de embalagens ﬂexíveis
• Planejamento e produção de mídia impressa
• Gestão inovadora da empresa gráﬁca
• Gestão avançada da produção

11 2797-6333

Inscrições permanentes
Enviar C.V. para: posgraﬁca114@sp.senai.br

graﬁca.sp.senai.br

Rua Bresser, 2315 - Mooca - SP
O SENAI-SP é a maior instituição de educação proﬁssional e tecnológica da América Latina

