
Impressos mais
precisos e com
qualidade
A organização dos modernos processos produtivos da indústria gráfica passa por uma importante
ferramenta de trabalho conhecida como workflow integrado. O termo inglês significa "fluxo de
trabalho" e a aplicação desta ferramenta começa ainda na pré-impressão. Sua correta utilização
permite que o trabalho impresso deixe de representar uma surpresa para o cliente-amarga,
muitas vezes -e se transforme na certeza de um produto de qualidade superior

Em um escritório de design, misture

várias reuniões com o cliente, acres-

cente conceitos, estratégias, pesquisa,

provas, aprovações e mais alguns

"temperos" especiais. Feche o mate-

rial em um arquivo digital e leve-o à

gráfica. Aguarde alguns dias e delicie

os seus clientes com um projeto bem

resolvido e eficaz.

Colocado desta maneira, o desenvol-

vimento de um projeto gráfico parece

tão simples quanto fazer um bolo. É

óbvio que esse trabalho não é assim

tão fácil, pois o resultado final de um

produto gráfico depende da colabo-

ração e da competência de clientes,

de designers e da gráfica. Na analogia

acima, a gráfica eqüivaleria ao papel

do forno, na execução da receita, já

que ela pode apenas "dourar" deli-

ciosamente ou, até mesmo, "quei-

mar" irremediavelmente o produto.

Por isso, a indústria gráfica busca no-

vas tecnologias, de forma constante,

de modo a possibilitar uma qualidade

superior e um controle quase que

total do processo produtivo. Uma das

ferramentas de automação criada

para facilitar o processo chama-se

workflow- termo inglês que significa

"fluxo de trabalho". Esta ferramenta

é composta, basicamente, por uma

série de softwares e aparelhos digitais

que gerenciam todo o fluxo

de trabalho.

O gerente de workflow da Heidelberg

Brasil, Carlos Chahestian, explica

que essa ferramenta faz a integração

horizontal entre processos de diferen-
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tes áreas, como a pré-impressão, a

impressão e o acabamento. "São

vários programas modulares fun-

cionando juntos para o controle do

processo inteiro, desde a agência

até o cliente", explica Chahestian.

Leandro Coan, diretor industrial

da Coan Indústria Gráfica, salienta

que "o principal fator no workflow

é que ele seja integrado com os

demais processos e, ainda, que seja

automatizado, para que se tenha

agilidade e segurança".

A Coan Indústria Gráfica, por exem-

plo, possui a pré-impressão integra-

da com a impressão, via CIP3 (Coo-

peration for Integration of Prepress,

Press and Postpress), tecnologia que

caracteriza o formato de produção

de impressos (ou o Print Prodution

Format - PPF). Desta maneira, as in-

formações para o acerto de impres-

são são captadas pelas máquinas,

via rede, diretamente da pré-impres-

são, reduzindo significativamente o

tempo de ajuste dos equipamentos.

O workflow começa na fase de

pré-impressão. Carlos Chahestian

destaca que esta etapa é a mais

importante, pois os diferentes tipos

de arquivos digitais que chegam à

gráfica passam por um filtro que

checa os arquivos em formato PDF

ou PostScript, além de transformar

as outras espécies de arquivos tam-

bém nesses formatos.

O processo resulta em muito mais

segurança para o cliente, como

explica Leandro Coan. "Nosso
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aprovação ágil

e à distância

workflow tem um sistema de prefli-

ght, ou seja, ele avisa se há imagens

em baixa resolução, problemas com

fontes e links, além de imagens em

RGB. Assim, o PDF é certificado,

mesmo quando o cliente já o en-

via fechado, o que antes não era

possível. Desta forma, o cliente tem

muito mais segurança em mandar

arquivos fechados, pois se houver

algum problema, o sistema acusa",

conta Leandro Coan.

Chahestian alerta para a necessi-

dade da fidelidade do material pré-

impresso, no caso da pré-impressão

não estar integrada, pois, segundo

ele, corre-se o risco de "errar e errar

muito tarde". A Coan Indústria

Gráfica, por exemplo, possui esta

integração e, por isso, garante Lean-

dro Coan, há uma confiança muito

maior de que o impresso estará de

acordo com a prova vista anterior-

mente, pois o impressor praticamen-

te não precisa corrigir as cores no

comando da máquina de impressão.

Além disso, "o nosso workflow é

totalmente automatizado e perso-

nalizado, já que o fluxo foi montado

de acordo com o nosso processo",

finaliza.

Assim, é possível mandar uma prova

para o escritório de Porto Alegre ou

Curitiba como se a máquina estives-

se na sede da Coan Indústria Gráfi-

ca, em Tubarão (SC), o que garante

precisão e rapidez ao processo. É

possível, contudo, aprovar o material

de forma virtual, por meio da prova

online. A Coan Indústria Gráfica

possui um aplicativo, usado via web,

que permite ao cliente uma con-
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ferência de todos os detalhes, com zoom

de alta resolução, caneta para assinalar as

correções, fazer anotações de texto, conta

gotas para a medição das cores, visualiza-

ção de canais de cor separados e chat com

o produtor gráfico em tempo real, entre

outras inovações.

Um workflow integrado, aliado a pro-

fissionais especializados e treinados para

aproveitar ao máximo os recursos que os

softwares proporcionam, diminui con-

sideravelmente a expectativa de erros.

Deste modo, não há mais surpresas no

material impresso. Ao contrário, sobressai

a precisão entre o processo de criação e o

produto final. Segundo Carlos Chahestian,

um workflow, aliado à tecnologia do CTP,

garante a gravação quase perfeita das

chapas e, conseqüentemente, a qualidade

superior do impresso.

O futuro da Indústria Gráfica
A Indústria Gráfica evolui muito rapidamente. Por isso, novas tecnologias

estão sempre em desenvolvimento. Abaixo, a revista abcDesign traz uma

breve explicação das próximas inovações, as quais fazem com que produção

gráfica seja cada vez mais automatizada e precisa.

CIP4

O CIP4 (Cooperation for the Integrat/on of Processes in Prepress, Press and

Postpress) é o sucessor do CIP3 e é fruto de acordos entre as empresas

Adobe, Agfa, Heidelberg e MAN Roland. O principal objetivo do CIP4 é

desenvolver padrões internacionais que não dependam do fornecedor e

que abranjam todos os processos nas artes gráficas. Por meio do CIP4,

ocorre a integração de toda a parte produtiva e a conexão desta com a área

gerencial.

JDF

O JDF (lob Definition Formai) é um padrão industrial que foi projetado para

facilitar a troca de informações entre os diferentes aplicativos e sistemas

da indústria gráfica. O JDF representa o aprimoramento e a superação de

padrões já aceitos como o PPF (Print Production Formai) e o PJTF (Portable

Job Ticket Formai). Permite, ainda, a integração de aplicativos comerciais e

de planejamento no workflow técnico. O JDF se une a um crescente número

de padrões baseados na extensão XML, o que garante a portabilidade entre

diferentes plataformas e a pronta interação com sistemas baseados na

Internet. Mais informações pelo site www.cip4.org.
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