
Um olho aqui e outro lá fora
Grandes empresas da indústria gráfica buscam negócios no exterior e batem
à porta das agências oferecendo o que há de melhor em recursos

E mbora a indústria gráfica
nacional esteja ainda vi-
vendo um período difícil,

com os negócios retraídos e os
preços achatados pela concor-
rência, as empresas não se en-
tregam ao pessimismo. Equi-
pado de cabo a rabo com o que
há de melhor no mundo, o
parque gráfico revê a própria
postura no mercado e decide
bater à porta das agências e
apresentar todo o leque de no-
vidades que incentivem a pro-
dução de impressos. Cores, tex-
turas e recortes viabilizam pro-
dutos de qualidade inquestio-
nável que têm despertado a aten-
ção até do mercado internacio-
nal, não apenas pelo feedback
tecnológico, mas pela flexibili-
dade e maestria da mão-de-obra
brasileira. E o consórcio de ex-
portação da Abigraf (Associa-
ção Brasileira da Indústria Grá-
fica) como saída alternativa para
a retomada dos faturamentos já
tem adeptos de peso.

De acordo com o diretor
comercial da Litokromia, Ro-
berto Casali, é possível que o
Brasil abocanhe demandas vin-
das do primeiro mundo e não
apenas de nações menos com-
petitivas. "Durante a feira de
Viscon, na Alemanha, a gráfica
nacional surpreendeu os visi-
tantes e participantes europeus
pela qualidade dos produtos",
afirma Casali. Na Alemanha
não existe a diversidade en-
contrada no mercado brasilei-
ro. "Nossas empresas são mais
versáteis que as daquele país,
onde os processos são muito
focados em determinado ex-
pertise", emenda.

Por conta deste modelo di-
versificado de atender às ne-
cessidades do mercado, a Li-
tokromia criou a Litodesign,
um braço de negócios voltado
para a área de brindes na espe-
cialidade papel com qualida-
de. O novo departamento tem
link direto com o Terceiro Se-
tor, nicho em que a Litokro-
mia trabalha há quatro anos
com o desenvolvimento de
produtos que incluem proje-
tos de ação social. "Trabalha-
mos para compatibilizar as ne-
cessidades dos clientes com
os objetivos de instituições
sociais", diz Casali. A Litokro-
mia mantém parceria com
Fundação Gol de Letra, As-
sociação Viva e Deixe Viver e
Ação Comunitária do Brasil.
"Num primeiro momento exe-
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cutamos este trabalho em nos-
sa agenda promocional", lem-
bra o diretor. O novo negócio
tem sido bem recebido pelo
mercado e a geração de receita
para as instituições fora do rol
de doações voluntárias é um
novo horizonte de desenvolvi-
mento para o Terceiro Setor.

De todas as tecnologias em-
pregadas no setor gráfico as
mais avançadas estão na pré-
impressão e na impressão. No
entanto, num tempo em que
tecnologia é commodity, a cha-
mada low tech emerge como
diferencial. Além de saber lidar
com o avanço acelerado de
maquinários e softwares do
setor gráfico, o profissional tem
de saber otimizar o conjunto
de procedimentos técnicos em
favor dos clientes. "No nosso Trabalhos da Litokromia: missão de otimizar o conjunto de procedimentos técnicos em favor dos clientes

Todas as possibilidades juntas
A edição n° 21 da revista Pancrom News

chega ao mercado e apresenta os mais diversos
recursos gráficos estampados em suas pági-
nas. A publicação é totalmente desenvolvida
e produzida pela equipe da JTA Propaganda e,
após 11 anos sendo distribuída exclusivamen-
te para clientes/fornecedores da empresa,
prepara-se para estrear comercialmente e ser
vendida em bancas a partir de 3 de outubro. A
edição que marca o lançamento para o público
em geral foi especialmente desenvolvida para

mostrar os mais sofisticados e modernos re-
cursos gráficos oferecidos hoje pela Pancrom.
A capa da revista é assinada por Ruy Marum,
diretor da JTA Propaganda, e utiliza a tecno-

logia do hot-stamping holográfico, com im-
pressãoa quatro cores, laminação especial, ver-
niz high-gloss com reserva e um emborrachado
sobre as letras. A capa tem aspecto soft e para
garantir este efeito foi utilizado cartão horle e
uma camada de espuma entre a capa e o cartão,
sendo debruada e forrada.Nas páginas internas
cores especiais e metalizadas, além de aplica-
ções de verniz highgloss com reserva, vernizes
texturizados e aplicações em melinex."Trata-se
de uma publicação sofisticada, e que não pode-
ria deixar de mostrar os avanços que o setor
gráfico, e mais especificamente a Pancrom,vem
obtendo em termos de tecnologia de impressão
e acabamento", afirma Marum.

Pancron News: preparada para ser vendida

comercialmente e em bancas



mercado isso não parece tão
óbvio", dispara Casali. Para ele,
as relações estão mudando
pois tem muita gente nova no
negócio que ainda não sabe
fazer diferenciações.

Apesar de toda a paraferná-
lia de ponta, fatores extrema-
mente antigos como tempo e
dinheiro ainda são obstáculo.
De acordo com Casali, a ques-
tão está no fato de tempo e
dinheiro serem apresentados
de maneira desvinculada. Ou
seja, maior prazo permite eco-
nomia em determinados pro-
cessos já que é possível execu-
tar serviços em horários me-
nos dispendiosos e sem a con-
tratação de equipes extras. Mas
na realidade há um achatamen-
to das margens de ambos: tem-
po e dinheiro curtos.

Não é à toa que a Posigraf
otimizou o processo de exe-
cução de material promocio-
nal do varejo. Com um par-
que gráfico com cinco rotati-
vas de 16 páginas e duas de
32 páginas recém-adquiridas,
a Posigraf desenvolveu exce-
lência de acabamento com pra-

Borges, da Takano: velocidade para

trabalhos que eram feitos à mão

zos apertados. Numa única
operação, os encartes saem
grampeados da máquina. "Em
equipamentos convencionais
o processo seria mais caro e
mais demorado", avalia o ge-
rente comercial em São Paulo,
Mario Zelic. Ele destaca que,
para atingir este patamar de
qualidade, a empresa aposta
na qualificação da equipe de

Apesar de toda a
parafernália de ponta,

fatores antigos como
tempo e dinheiro

ainda são obstáculo

profissionais. "O treinamento
garante o suporte que a Posi-
graf dá aos clientes", diz o
gerente, e continua: "É impor-
tante saber utilizar todo o po-
tencial do maquinário".

A Posigraf tem se fortaleci-
do no mercado paulista em
ações para o varejo e o diferen-
cial recai sobre as soluções em
pré-impressão apresentadas às
agências. "Enviamos arquivos

via FTP que exigem o
cumprimento de regras
de fechamento de ar-
quivos em PDF", des-
taca Zelic. Técnicos de
Curitiba dão suporte
extremado como certa
vez em que contribuí-
ram para que um cliente
não investisse na com-
pra de novos equipa-
mentos já que os em
uso atendiam às neces-
sidades. "Além de tec-
nologia é preciso ter
uma equipe capaz de
fazer o melhor atendi-
mento, pois quando se
assume entregar um de-
terminado resultado,

Projetos especiais
Dedicada ao mercado edito-

rial, a RR Donelly conta com
departamento voltado a proje-
tos especiais. Ou seja, livros es-
peciais. Edições de arte, histó-
ricas e comemorativas recebem
tratamento diferenciado de im-
pressão e também orientação
de acabamento especial. "Nor-
malmente o cliente já sabe o
que quer, mas damos alguns
conselhos a fim de otimizar o
processo de produção e tam-
bém reduzir custos. Às vezes,

diminuir um centímetro do
layout significa barateamento
em até 10%", diz o gerente de
livros de arte, Walter Gabriel. A
tecnologia que mais pesa na exe-
cução destes projetos é o CTP,
que agregou muito valor, garan-
tindo a qualidade das imagens.
As demandas são variadas e, no
segundo semestre, a RR Donelly
recebe entre cinco e seis projetos
por mês em razão das festas de
fim de ano — quando empresas
costumam presentear clientes e

fornecedores. De acordo com
Gabriel, os livros são utilizados
como brindes de luxo para tar-
gets muito especiais. Ele desta-
ca três trabalhos: Uma Luz na
Noite do Brasil, produzido pela
Solisluna Design e Editora, em
comemoração aos 50 anos da
refinaria Landulpho Alves, da
Bahia; Vera Cruz, produzido
pela Anima Cultural para a Qua-
lix, empresa de serviço públi-
co; e Fábrica Fortaleza 50 Anos,
produzido pela For 4/ítalo
Bianchi, do Ceará. "O grande
desafio foi o trabalho da refina-
ria, que tinha de ficar pronto
em uma semana. E consegui-
mos", comemora Gabriel.

5 mil exemplares

Produção gráfica: For 4 / ítalo
Bianchi — Fortaleza — CE.

tem de cumprir", diz. Os cuida-
dos com a relação entre a gráfi-
ca e o cliente são tão grandes,
que a Posigraf chega a disponi-
bilizar aparelhos Nextel para
nunca haver impedimento de
comunicação.

Na Takano a grande novi-
dade está no processo in line.

De acordo com o gerente nacio-
nal de vendas, Robison Bor-
ges, a empresa conta com rota-
tiva capaz de fazer acabamento
simultâneo com impressão,
empastamento, cortes espe-
ciais, fio de cola e serrilha. Ou
seja, entra uma bobina de pa-
pel em branco e o produto sai

228 páginas impressa 4x4 cores

sobre papel cuchê fosco 150 gra-

mas e verniz UV com textura locali-

zada em algumas páginas;

Acabamento encadernado, capa

dura revestida em papel cuchê bri-

lho 150 gramas, impresso em 4 co-

res, com laminado fosco, verniz UV

com textura localizada, hotstam-

ping na capa e lombo. Sobre capa

impressa 4x0 cores sobre papel cu-

chê fosco 150 gramas, com lamina-

do fosco everniz UV localizado com

textura, formato final 29x30 cm.

completo no fim do processo.
"Isso nos permite oferecer
maior requinte porque a velo-
cidade c muito grande para
trabalhos que tradicionalmen-
te eram feitos à mão", diz Bor-
ges. O que a Takano oferece ao
mercado vai além dos maqui-
nários de ponta. Trata-se de
desenvolvimento técnico para
projetos apresentados pelas
agências de propaganda. A par-
tir da idéia, os profissionais da
gráfica determinam facas, cola-
gem e outras técnicas que, de
alguma maneira, ajudem a eco-
nomizar papel e agilizar o pro-
cesso. "É a viabilização da cria-
tividade pelo conhecimento da
ferramenta disponível", diz o
gerente, e continua: "Fazer um
é diferente de fazer muitos".

A dedicação em utilizar da
melhor maneira os recursos tec-
nológicos disponíveis rendeu
um prêmio Beni à Takano por
trabalho realizado para a Salem
O projeto incluía iluminação
em uma caixa de 40cm x 40cm
dividida em quatro partes com
oceanos, estações do ano, fases
da lua c o desafio de embutir
sistema elétrico. Também foi
premiado o encarte da Audi,
impresso para a AlmapBBDO,
que circulou em revistas. De
acordo com Borges, a peça ti-
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nha complexidades gráficas
como resolução de imagem. "O
grande obstáculo hoje não está
na disponibilidade tecnológi-
ca, mas no custo porque na
maioria das vezes os clientes
não liberam muitos recursos",
diz o gerente.

Quanto à redução de de-
mandas inspiradas não apenas
pela retração econômica mas
por pesquisas mais apuradas
de targets, Borges acredita que
a grande sacada do segmento
de marketing direto foi a per-
sonalização. Ou seja, tiragens
mais enxutas para públicos
mais certeiros. "É possível che-
gar no cliente específico, que
de alguma maneira vai dar re-
torno", explica Borges. Pro-
moção da Embratel assinada
pela Souza Aranha rendeu prê-
mio e índice de retomo entre
60% e 70%. "A peça tinha um
apelo visual muito atraente",
afirma Borges. Por conta do
surgimento de targets cada vez
mais específicos, a Takano tem
se esmerado em fazer projetos
especiais em linha como rela-
tórios, balanços sociais e cor-
porativos de empresas. Expe-
riência de sucesso foi a impres-
são de cinco volumes para a
Suzano feita em papel recicla-
to. Os livros receberam trata-
mento de imagem diferencia-
do e cores alteradas por causa
do fundo não ser branco e do
papel ter textura mais porosa.
O trabalho foi composto ainda
por embalagem especial dos
volumes. Outro projeto dife-
renciado foi executado para a
Petrobras. A impressão foi rea-
lizada na escala Din, na qual
magenta e azul são mais lim-
pos que na escala Europa. O
resultado aparece nos tons de

plantou em seu parque gráfico
o gerenciamento de cores e,
por meio de pesquisas e estu-
dos, foram desenvolvidos per-
fis ICC para impressão em
papéis com e sem revestimen-
to e tintas diferenciadas. O pro-
cedimento permite que o clien-
te obtenha um resultado final
otimizado em relação à prova
digital aprovada, fazendo com
que o resultado final seja o
mais fiel possível. Com o su-
cesso obtido internamente, fo-
ram criadas parcerias com os
veículos de comunicação, le-
vando tal tecnologia a caracte-

Silva, da Pancrom: acabamento com
verniz highgtoss, reserva de UV e
impressão de dez cores

laranja e amarelo que se mos-
tram mais iluminados.

Na pré-impressão o que há
de mais avançado é o gerencia-
mento de cor para a viabiliza-
ção de produtos que utilizam
papéis especiais. Há cerca de
um ano e meio a Takano im-
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rizar singularmente a impres-
são em cada veículo. "Este tra-
balho com os veículos já exis-
te há nove meses e temos pelo
menos mais qua-
tro pela frente",
diz Borges. As pro-
vas implicam no
aprimoramento
das curvas de cor
e isso exige tem-
po e técnica, mas
o valor agregado
é inestimável.

Embora o core business da
Takano esteja no off -line, a
empresa tem apostado alto no

portal como meio de contri-
buir com as agências seja em
criação, mídia ou pesquisas.
"Estamos oferecendo ao mer-

cado um portal
por assinatura
com velocidade
atraente e ferra-
mentas como
videoconferên-
cias que facili-
tam a comuni-
cação entre fili-

Portal da Takano
facilita contato com

clientes pois oferece
ferramentas como

videoconferência

avalia que, com a depressão eco-
nômica, os investimentos se
acautelaram e poucos equipa-
mentos novos entraram no mer-
cado recentemente. Mesmo as-
sim, a empresa deverá injetar
recursos na aquisição de maqui-
nãrios em 2004, talvez até mes-
mo antes da Drupa. Silva destaca
que a Pancrom há alguns anos
investiu em equipamento de aca-
bamento com verniz highgloss
com reserva de UV e impressão
de dez cores. Graças a isso, foi
possível fazer um trabalho enco-
mendado pela Lowe para a Re-
nault que exigiu empastamento

ais de outros Es-
tados", pontua o gerente.

Já o diretor comercial da Pan-
crom, Adilson Roberto da Silva,



e meio corte para destaque. "O
produto foi projetado para ser
feito manualmente, mas não
havia prazo", lembra. Por conta
da necessidade, um profissional
da gráfica descobriu que o equi-
pamento de serigrafia poderia
executar o trabalho de empasta-
mento com cola de contato. Mais
tarde percebeu a possibilidade
de realizar o empastamento de
metalizado em cima de poliéster
para a Panini. "Às vezes, temos a
solução dentro de casa e não
vemos", diz.

O diretor comercial salienta
que o sistema de impressão em

off-set com UV viabiliza a utili-
zação de papéis especiais, prin-
cipalmente os mais porosos e
com texturas diferenciadas. Mas
o grande frisson é a impressão
lenticular que gera resultado
tridimensional a partir de im-
pressão em off-set. "Digamos
que deriva do processo holo-
gráfico que não leva tinta e é só
o espectro da luz. No lenticular,
o efeito aparece com tinta", diz.
Para dispor dessa inovação é
preciso ter equipamento de pré-
impressão específico e sistema
de geração de chapa de preci-
são. Outra novidade é o siste-

ma de prova digital Cromidot,
cujo resultado é um material
reticulado muito próximo da
prova convencional. Durante
muito tempo a Pancrom traba-
lhou com clientes diretos, mas
ultimamente tem aberto frentes
de relacionamento com agên-
cias de propaganda. "Estamos
oferecendo qualidade e agilida-
de, pois os clientes estão deixan-
do as decisões de impressão
muito para a última hora", diz.

Há 35 anos no mercado, a
Impresul cada vez mais aprimo-
ra o atendimento às demandas
para pontos-de-venda e marke-

ting direto. "Temos impressão
em 3D, que está sendo muito
utilizada pelos clientes", diz o
diretor Ângelo Garbarski. A téc-
nica causa ilusão de movimen-
tos e supressão de imagens, além
de exigir fotolitagem especial. A
Impresul confeccionou um dis-
play de 44 cm x 64cm para a
Relojoaria e Ótica Coliseu, en-
comendado pela Overcom Co-
municação. Dependendo do ân-
gulo que se observa a peça, é
possível ver uma jóia no pesco-
ço de um modelo ou só o deta-
lhe da jóia. Também os dis-
plays de corpo inteiro com ima-

gens de artistas e personalida-
des têm sido requisitados pelo
mercado. O chamariz das Lojas
Renner é ancorado na imagem
de Maria Fernanda Cândido em
tamanho natural. "Apesar de
toda a tecnologia disponível, o
fluxo do mercado ainda esbarra
nos custos, porque produções
de boa qualidade são caras.
Muitos clientes gastam fortu-
nas na produção e querem re-
duzir os recursos na viabiliza-
ção gráfica", reclama Garbarski.

O diretor avalia que 2003
foi o pior período para a indús-
tria gráfica nacional desde os
tempos do presidente Fernan-
do Collor. "Isso não significa
prejuízo operacional, mas quan-
do colocamos na balança, os
investimentos feitos não vale-
ram a pena, pois o dinheiro
aplicado no mercado financei-
ro talvez tivesse valorizado mais
do que na fábrica instalada",
dispara. Além disso, Garbarski

Franco, da Stilgraf: viabilização

de idéias através de diálogo

saudável com os clientes

critica o fato de o setor ter
puxado os preços para baixo
em razão das baixas demandas
e afirma que teve empresa que
trabalhou no negativo enquan-
to outras até perderam maqui-
nário recém-adquirido Mas em
vez de ficar choramingando so-
bre as condições pouco favorá-
veis do mercado, a Impresul
preferiu inverter o caminho dos
negócios e, a exemplo do movi-
mento desencadeado no setor,
passou a bater à porta dos clien-
tes oferecendo os recursos e as
possibilidades disponíveis na
gráfica. "Estamos mais atualiza-
dos que os profissionais das
agências, que não freqüentam
feiras no exterior", diz o diretor.

Inserida no contexto da hi-
tech, a Stilgraf especializou-se
em missões impossíveis. Des-
de 1992 se dedica ao atendi-
mento de desafios propostos
pelo mercado publicitário e, de
acordo com o diretor geral, An-
tônio Sérgio Carolino Franco,
90% do faturamento vem das
agências de propaganda. "Exe-
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cutamos trabalhos sofisticados
e também sugerimos soluções
para a viabilização de idéias por
meio de diálogo saudável com
os clientes", diz. Para otimizar
os preços, a Stilgraf conta com
setor de desenvolvimento de
layout que tem a função de
transformar idéias em realida-
de sem interferir na qualidade.
Como exemplo de sucesso,
Franco cita o display de lança-
mento da Skol, criado pela F
Nazca, que recebeu o prêmio
Pini. Também a capa tridimen-
sional da Nissan merecem des-
taque. Além da dedicação em
materiais promocionais, a Stil-
graf é outra que tem aberto o
leque de serviços em direção a
relatórios empresariais. "Fize-
mos o trabalho proposto pela
Star One da Embratel", destaca.

A novidade tecnológica é a
aquisição de máquina nova
para seis cores mais saída de
UV online. De acordo com
Franco, o equipamento impri-
me em acetato, metalizados e
oferece outros recursos. Para
acabamentos, a empresa pre-
tende comprar novas dobra-
deiras capazes de executar cha-
con, além de maquinários de
dados variáveis necessários
para a personalização dos pro-
dutos. A previsão de investi-
mentos para 2004 é de 3 mi-
lhões de euros. "Em plena cri-
se estamos fazendo upgrade.
Com seriedade e objetividade
determinamos regiões de in-
vestimentos e reinvestimen-
tos", diz Franco. A Stilgraf tam-
bém vai mudar a sede da em-
presa, passará de um prédio
de 5 mil metros quadrados no
bairro paulistano da Barra Fun-
da para um de 10 mil metros
quadrados nas proximidades
do Ceasa, ainda na capital.
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