
Integração é diferencial
Qualidade final de um produto gráfico está diretamente ligada à boa utilização de todos os processos

A partir do momento em
que tecnologia vira com-
modity, onde pode es-

tar o diferencial que uma gráfi-
ca pode oferecer aos seus
clientes? Na verdade, depende
de como cada um encara o
processo, pois ele pode estar

apenas na pré-impressão, na
impressão ou disperso dentro
da empresa. Para o diretor in-
dustrial da Burti, Bruno
Schrappe, nos últimos tempos
muitas inovações na indústria
gráfica têm sido resultantes da
maior integração das tecnolo-

gias de pré-impressao com im-
pressão e acabamento. "Pude-
mos sentir os beneficios desta
integração na própria Burti,
quando no início deste ano
transferimos para o nosso par-
que gráfico a estrutura da nos-
sa unidade de pré-media — an-

tigo fotolito - responsável pelo
tratamento de materiais para
gráfica", diz. Segundo ele, uma
série de novos produtos pode
ser desenvolvida e disponibi-
lizada ao mercado publicitário
com a criação ou o aprimora-
mento de novas técnicas de

pré-impressão, que por sua vez
aproveitaram o potencial de
novos equipamentos industri-
ais.

Um beneficio oferecido ao
mercado há quase dois anos é
o CTP que, bem aproveitado,
permite aumento da qualidade
de impressão. É importante res-
saltar que o CTP não elimina
as operações tradicionais,
como scanner, retoque de ima-
gens, montagem eletrônica,
entre outras. Em termos de
custos, gravar uma chapa de
CTP custa tanto quanto gravar
o mesmo formato em filme e
utilizá-lo para expor uma cha-
pa tradicional. Em relação a
equipamentos novos, neste
último ano a Burti instalou a
única impressora off-set rotati-
va com 12 cores (6x6) da
América Latina, utilizada para
imprimir desde encartes de re-
vistas com impressão hi-fi
(mais de quatro cores), pas-
sando por material editorial
(revistas) até catálogos promo-
cionais, como os criados pela
Age. para o MorumbiShopping,
impressos em papel jornal com
seis cores. Também dispõe de
uma das primeiras impresso-
ras planas com secagem de tin-
tas ultravioleta sob atmosfera
inerte de nitrogênio que per-
mite imprimir em qualquer
tipo de substrato, sem aqueci-
mento excessivo e com regis-
tro perfeito.

Schrappe afirma que a Burti
está aplicando a tecnologia de
gerenciamento de cores que
desenvolveu para o mercado
de anúncios, permitindo apro-
var materiais impressos com
técnicas hi-fi com prova cro-
malin digital, com total fideli-
dade de cores e viabilizando
em pouco tempo materiais que
antes eram tratados como arte
gráfica, por envolver técnicas
de tentativa e erro, com inúme-
ras provas de prelo, até chegar
ao resultado desejado. "Hoje,
quase sempre acertamos de
primeira", orgulha-se.

O gerenciamento de cores
tem permitido aumentar o es-
copo de materiais em hi-fi.
"Podemos imprimir em papel
jornal com retícula de 200 Ipi
(sem aparecer a roseta), atra-
vés de técnicas na pré-impres-
são de controle de ganho de
ponto e gerenciamento de co-
res", diz Schrappe. Ademais,
também é possível imprimir
tinta metálica (ouro ou prata),
tintas luminosas ou hi-fi (mais

Indústria Gráfica -13



de quatro cores) em papel jor-
nal. Além disso, mesmo a im-
pressão em jornal pode ser
simulada e reproduzida pelas
nossas provas digitais, com
fundo mais escuro do papel
jornal. A Burti imprime mui-
tos trabalhos com tintas UV
em materiais exóticos, como

plástico, polipro-
pileno, PVC, me-
talizados, polies-
tireno, papel
kraft, acetato, pa-
pel aveludado, pa-
pel reciclado, len-
ticulares, além, é claro, de qual-
quer tipo de papel cuchê ou

Burtimantém
equipe voltada ao

desenvolvimento de

novos produtos,
técnicas e processsos

sem cobertura.
"Por falar em
lenticulares, de-
senvolvemos
uma técnica
para imprimir
aqui na Burti

sobre plástico especial, com
efeitos tridimensionais ou de
transição entre duas ou mais
imagens, como no material pro-
mocional desenvolvido para a
Sony/Aiwa", destaca Schrappe.

A Burti conta com um gru-
po de profissionais trabalhan-
do em pesquisa e desenvolvi-
mento de novos produtos, téc-
nicas e processos, capaz de
dar suporte às idéias mais cri-
ativas das agências de publici-
dade e propaganda. "Desen-
volvemos, por exemplo, tin-
tas que mudam de cor quan-
do expostas à luz, ou que
mudam de cor quando encos-
tamos a mão sobre elas, pela
transferência de calor", afirma
Schrappe. Há poucos meses,
desenvolveu processo que
permitiu impressão sobre pa-
pel aveludado, a pedido da
agência DM9 para o cliente
Bohemia, que resultou em
encarte veiculado na revista
Playboy, onde o leitor pôde
sentir a textura do papel e
associar a maciez ao produto.

Para o diretor comercial da
Gráfica Santa Marta, Edson Cu-
nha Neto, as últimas novida-
des do setor para transformar
as melhores idéias em realida-
de estão dispersas entre as di-
versas fases do
processo pro-
dutivo, desde
a pré-impres-
são até o aca-
bamento e lo-
gística de dis-
tribuição. "A
indústria gráfi-
ca tem se pron-
tificado a aten-
der aos desafi-
os de projetos
c o m p l e x o s ,
que envolvem
não só equipa-
mentos dife-
r e n c i a d o s ,
com utilização
de cores extras,

das partes de cada componen-
te do kit", diz. Cada fase da
produção da campanha exigiu
um atendimento de forma par-
ticular, com uma coordenação
global, incluindo a logística de

Schrappe, da Burti: técnica para imprimir en

plástico com efeito tridimensional

seis cores ou
mais, como a possibilidade de
aplicar diferentes tipos de ver-
nizes e tintas sobre o mesmo
produto, e/ou misturar recur-
sos de acabamento, como lami-
nação e posterior impressão em
off- set, com tintas UV. Há ain-
da a possibilidade do uso de
hot-stamping, corte-vinco dife-
renciado e tudo o mais que se
possa fazer com adesivos espe-
ciais em acabamentos manuais
e automatizados", diz Neto.

A Gráfica Santa Marta tem
executado serviços com acaba-
mentos complexos que envol-
vem a utilização de filmes de
poliéster, adesivos especiais e
montagens manuais diferenci-

distribuição, exigida em toda
sua plenitude, para atender o
cliente sem o risco de danificar
as peças.

Neto destaca que, particu-
larmente na Santa Marta, todo
material é estudado antes da
sua execução e, se necessário, é
desenvolvido um trabalho pa-
ralelo de suporte à criação do
produto, para torná-lo viável
em escala industrial. A Gráfica
Santa Marta foi fundada há 38
anos, em João Pessoa, na Para-
íba. A empresa atua nas regiões
Norte e Nordeste e, nos últi-
mos anos, triplicou o parque
gráfico e a produção, com in-
vestimentos de US$ 15 mi-

Cunha Neto, da Santa Marta: indústria tem se

prontificado a atender projetos complexos

adas, como os serviços usados
em um display do Sebrae-DF.
Neste caso, há a complexidade
de conferir ao produto uma
certa rigidez, partindo-se da
mistura de cartão e filme de
poliéster mais um desenho de
faca bastante complexo, onde
o maior destaque é o acaba-
mento final do produto. "Po-
demos citar outros produtos
como a campanha da Coca-
Cola, em que acoplamos car-
tões e papelão, vernizes especi-
ais, e montagens complexas
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Ihões. Em maio de 2002 a
empresa adquiriu sua segunda
rotativa promocional e editori-
al Heidelberg M600, cinco co-
res, que começou a funcionar
em outubro do mesmo ano.
Com a aquisição, a capacidade
passou para 80 mil impressos
por hora. Também foi adquiri-
do um novo CTP, uma nova
alceadeira, além das três já exis-
tentes, uma máquina de do-
brar e uma impressora Saku-
rai, importada do Japão, para
verniz texturizado.


