
o século XV, quando o alemão Johannes Gutenberg inventou a prensa tipo-
gráfica, foram necessários cinco anos para que ele tivesse em mãos o primeiro
livro impresso da história, uma Bíblia em latim com 1.282 páginas. A demora
não era uma questão de escolha, mas das condições tecnológicas de então.
As mesmas limitações impuseram quase quatro séculos de espera até que os

equipamentos de impressão ganhassem inovações capazes de atender com mais eficiência
à demanda por livros e outras publicações. A partir daí, o trabalho gráfico ganhou vida
própria e transformou o setor numa indústria de grande relevância econômica.

Em todo o mundo, boa parte deste desenvolvimento deve-se ao mercado de livros. No
Brasil, essa história- que começou a ser construída em 1808, quando D.João VI criou por
decreto a Imprensa Regia, no Rio de Janeiro - não foi diferente. Tanto que os primeiros
editores brasileiros eram, também, gráficos. Modelo de negócio que se manteve por
décadas até que, a partir dos anos 1980, paulatinamente os editores foram se afastando
dos processos de impressão para concentrar seu foco no conteúdo de suas obras. Hoje,
a maioria das casas editoriais nacionais, a exemplo do que ocorre em outros mercados,
não detém mais, a etapa de produção física dos livros.

Contudo, variáveis como o custo dos insumos, tiragens, velocidade e qualidade de
impressão nunca deixaram de influenciar os passos do mercado editorial. E somente
um planejamento detalhado e criterioso, que leva em conta esses diversos fatores, pode
assegurar a viabilidade de um livro. É a fim de garantir a competitividade desse produto

• que se faz necessário levar aos editores informações sobre os mais recentes serviços e
equipamentos de impressão oferecidos pela indústria gráfica.

"É importante que o editor tenha o mínimo conhecimento das tecnologias e das
estruturas para saber o que procurar. Do outro lado, o gráfico deve se colocar no papel
de interlocutor a fim de apresentar ao cliente a solução mais adequada para cada neces-
sidade", sugere Reinaldo Espinosa, presidente da Associação Brasileira de Tecnologia
Gráfica (ABTG). Nesse sentido, só uma maior sinergia entre as indústrias gráfica e editorial
irá proporcionar ganhos efetivos para ambas. "Uma gráfica voltada para o segmento de
embalagens pode até produzir livros, mas jamais terá custos competitivos na comparação
com uma empresa voltada ao editorial", pondera Espinosa.

Para ele, contudo, está claro que o parque gráfico nacional tem estrutura para aten-
der a qualquer perfil de publicação. "Existem tecnologias já instaladas para grandes,
médias e pequenas tiragens, inclusive one-to-one. E não só com máquinas tradicionais,
como planas e rotativas, mas também com os mais modernos equipamentos digitais,
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que já preenchem uma lacuna e uma
necessidade de mercado sem que os
clientes os estejam aproveitando de
forma apropriada", diz o presidente
da ABTG. Ele prossegue: "O editor
quer publicar um livro com determi-
nado número de páginas e tiragem de
mil exemplares. Na hora da 'cotação,
se ele incluir uma empresa que não
oferece equipamentos apropriados
ao perfil do produto, poderá achar
que está fazendo um bom negócio ao
comparar orçamentos baseados em
diferentes parâmetros."

Por isso Clóvis Castanho, diretor de
operações de canais PSG (Production
System Group) da Xerox, esclarece que
não se trata apenas de desconhecimen-
to das novas tecnologias, seja por parte
de editores ou de gráficos. "As tecnolo-
gias digitais estão aí há bastante tempo,
mas isso não foi suficiente para tornar
o lugar do offset, que é praticamente
unanimidade. A premissa disso é a bus-
ca pelo custo mais baixo por unidade,
mas a tecnologia digital consegue res-
ponder a esse requisito mercadológico
de maneira efetiva, embora o mercado
editorial não saiba."

MODELO EM TRANSIÇÃO
A questão, para Castanho, está

ligada diretamente às estratégias de
negócio adotadas pelo editor, já que,
à exceção dos best-sellers e dos livros
didáticos, estes impressos nas máquinas
rotativas, o mercado brasileiro registra
cada vez mais edições de baixas e mé-
dias tiragens, entre mil e 2 mil exem-
plares. "Hoje, no modelo tradicional,
a editora usa praticamente apenas
a impressão offset plana para essas
tiragens. E aproveita esse volume para
fazer estoque, mesmo sem a certeza
de que vai vender tudo. Imagine a
vantagem que ele terá quando come-
çar a trabalhar sob demanda, que é o
conceito-chave da tecnologia digital",
observa o diretor da Xerox.

Esse novo paradigma joga luz sobre
o quadro desenhado por Espinosa.

Isso porque, segundo os fabricantes, o
avanço tecnológico já permite que tan-
to os equipamentos mecânicos quanto
os digitais dêem conta dessa demanda
com qualidade e custos equiparáveis.
Para isso, basta que se encontre o ponto
de equilíbrio da viabilidade antes de
se decidir pelo tipo de impressão. "Se
considerarmos um livro em preto-e-
branco, a vantagem se dá para tiragens
de 200", 300 exemplares. Quando se
fala em livros coloridos, o equilíbrio é
alcançado numa tiragem bem menor,
de 50, 100 exemplares, para que a im-
pressão digital seja mais viável que em
offset", pondera Castanho.

Pedro Sá, gerente de índigo da HP,
empresa que também oferece soluções
digitais, segue o raciocínio do diretor
da Xerox ao destacar o desempenho da
índigo 5500, que chegou recentemente
ao mercado. "O editor trabalhava com
a idéia de que uma máquina digital era
uma tecnologia para imprimir apenas
o miolo de livros em preto-e-branco.
Mas hoje pode rodar algumas centenas
de livros coloridos sem nenhum pro-
blema. E, a depender da quantidade
de páginas, a tiragem pode chegar a
mil exemplares com custos bastante
competitivos."

Para garantir que o ponto de equi-
líbrio seja alcançado, a HP oferece
uma ferramenta gratuita, chamada
Comercial Job Estimator, dentro de seu
pacote de serviços. "Com ela o-gráfico
decide se é melhor mandar o produto
para a digital ou para a offset. São infor-
mações como o formato do livro, por
exemplo, que permitem um cálculo
preciso de viabilidade para qualquer
impresso", afirma Sá.

Os fabricantes de equipamentos
mecânicos também asseguram que é
viável rodar baixas e médias tiragens
em máquinas planas. A Heidelberg do
Brasil prepara o lançamento de uma
nova máquina, que vai trabalhar no
formato de 1/4 de folha com baixo des-
perdício de papel. "Além disso, muita
coisa virá pronta da pré-impressão,



como balanceamento de água e tinta
ou curva de entintagem. Por isso, diria
que a partir de 50 exemplares ela já
se tornará viável para a impressão de
livros", revela Vitor Dragone, gerente
de Soluções Rotativas e Acabamento
da Heidelberg.

Uma das principais vantagens
das máquinas que permitem baixas
tiragens é poder rodar livros sob de-
manda. Isso permitiria ao editor, por
exemplo, regionalizar a impressão
ou oferecer títulos sem estoque. "O
nicho das pequenas tiragens é uma
tendência. É justamente por haver
essa possibilidade de descentralização
que uma editora pode cortar custos de
transporte e até de logística. As revistas
de grande circulação no Brasil, por
exemplo, já adotaram essa estratégia.
Elas mandam o arquivo digital para
gráficas regionais, que imprimem
na área de distribuição das revistas",
demonstra Dragone.

Vale ressaltar que a impressão sob
demanda não serve apenas para aten-
der aos interesses do editor. No Brasil,
é grande o número de títulos esgotados
e fora dos catálogos que certamente
encontrariam leitores, o que também
representa uma valiosa oportunidade
de negócio. "Com a tecnologia digital
é possível que as editoras, efetivamen-
te, nunca mais tenham livros fora.de
listas. Basta um repositório virtual
que permita receber o pedido de um
único exemplar que seja, imprimir di-
gitalmente e entregar para o cliente",
aponta Castanho, da Xerox.

Nesse sentido, há espaço até mesmo
para outros players da cadeia produtiva
do livro, como é o caso dos livreiros.
Ele cita o exemplo clássico da loja
virtual Amazon.com. "No caso deles,
não existe, com raras exceções, um
estoque físico de livros. Ou seja, o
cliente faz o pedido e a Amazon man-
da imprimir aquele exemplar a partir
do banco de dados de uma gráfica.
E quantos compradores unitários
virtuais existem hoje? Milhões. É por
isso que essa empresajuntou um novo
modelo de negócio com uma solução
que viabiliza produzir um único livro
a custos viáveis." Mas Castanho pon-
dera, novamente, que é preciso saber
escolher a tecnologia mais adequada a
cada caso, para não perder dinheiro.
"E viável fazer um único livro em off-
set? Tecnologicamente é possível, mas
economicamente a conta não fecha; e,
aí, não é possível vendê-lo ao preço que
vai efetivamente custar."

Embora saudável,
a discussão so-
bre vantagens
e desvantagens
na impressão de
livros em equipa-
mentos mecânicos
ou digitais acaba
deixando de lado.
um outro tema: o
parque gráfico na-
cional está em com-

pleta sintonia com as tendências mun-
diais? Não é o que acontece, na visão
de juscelino Prado, diretor-presidente
da KBA-Brasil (Koenig & Bauer AG)
Para ele, a despeito do crescimento da
impressão digital, a adoção de máquinas
planas para a impressão de livros pela
maior parte das gráficas nacionais está
centrada, desde a abertura econômica
do Brasil, nos anos 1990, no formato 70
x 100 (tamanho da folha).

"Mas esse é um fenômeno brasilei-
ro. Para se ter idéia, entre 1995 e 2007
a KBA vendeu mais de 7 mil máquinas
gigantes no mundo, todas voltadas
para o setor editorial, aí incluídos
livros e revistas.' E nosso mercado está
isolado desta solução", lamenta. Ele
acredita que a ausência desses equi-
pamentos no parque gráfico nacional
seja conseqüência das primeiras ex-
periências com máquinas de grandes
formatos, ainda nos anos 1980. "A
tecnologia existente na época era de
molha convencional a água, com gran-
des cilindros envolvidos por moletom.
Só que, em papéis mais finos, como o
couché, o sistema era deficiente."

Prado afirma ainda que não se
trata de uma questão de volume, mas
de economia em escala, e inclusive
de tempo. "Temos máquinas que che-
gam a 1,51 por 2,05 metros. Com esta
dimensão de folha, dependendo do
formato do livro é possível rodar 36
páginas de frente numa única entra-
da na máquina. Portanto, com duas
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entradas e meia da folha na máquina,
tem-se um livro de 80 páginas", exem-
plifica. Para efeito de comparação,
ele diz que, no formato 70 x 100, o
mesmo livro precisa de dez entradas
na máquina. "Hoje as gráficas de ponta
brasileiras utilizam, de modo geral,
esse equipamento em quatro cores. E
neles imprimem-se oito páginas de um
lado; tomba-se o papel e imprimem-se
mais oito de outro. São dez entradas na
máquina, para formar cinco cadernos
de 16 páginas cada." O presidente da
KBA-Brasil assegura que as máquinas
gigantes atendem com excelência a
tiragens pequenas. "Elas imprimem,
com custo absolutamente compatível,
tanto 200 livros até milhares."

A flexibilidade dos equipamentos
maiores não se resume à tiragem.
Outras variáveis de planejamento
são apontadas por Lincoln Lopes,
gerente de Produtos da MAN Ferros-
taal, representante brasileira da MAN
Roland. "As pessoas ainda têm uma
visão antiga das gigantes, pois acham

que elas não são
versáteis. Para o
editor que impri-
me livros acima
de 32 páginas, o
custo por folha é
menor numa má-
quina com o per-
fil da Roland 900,
por exemplo, que
vai até 130 x 185",
garante Lopes, se-
gundo quem outro
ponto, além do preço, é a qualidade
de impressão desses equipamentos.
"Pelas limitações técnicas, indepen-
dentemente do fabricante, a frente
nunca vai ser igual ao verso do papel
numa máquina oito cores no formato
70 x 100. A gigante traz uma flexibi-
lidade de formato, que permite ao
editor fugir do padrão 1/2 A4."

Para o gerente da MAN Ferrostaal,
nessa análise a respeito do padrão do
maquinário gráfico não se pode es-
quecer a capacidade de investimento
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só que o investimento inicial é maior,
até mesmo por questões como a neces-
sidade de se adequar à pré-impressão."
Uma das saídas para estimular esse
investimento nos equipamentos de
maior porte seria o fechamento de
contratos de longo prazo entre edito-
res e gráficos.

Por isso ele acredita que é funda-
mental convencer as próprias edito-
ras dessas vantagens. "O editor deve
pensar: se na Europa os italianos, os
alemães, os espanhóis têm esse tipo de
máquina, que oferece custo menor e
qualidade maior, por que estou pagan-
do um preço de folha inteira para im-
primir em 70 x 100?", discorre Lopes,
informando que as únicas três máqui-
nas gigantes da empresa instaladas no
Brasil são usadas exclusivamente pelo
segmento de embalagens.

O presidente da KBA-Brasil iden-
tifica uma possível mudança cultural
que leva em conta a própria entrada
dos editores europeus no mercado
do Brasil. "Sabemos que está havendo
uma pressão pelas máquinas gigantes,
pois eles já conhecem a tecnologia em
seus países e não entendem por que
ela não está disponível por aqui. Tal-
vez o editor brasileiro ainda não saiba
que, a partir do momento em que o
gráfico comprar uma dessas máquinas
gigantes, o custo unitário do livro vai

baixar, porque elas produzem mais
páginas em menos tempo, com menor
desperdício e menos processos."

Seja como for, ao menos em um
ponto todos concordam: as tecnolo-
gias gráficas disponíveis, sejam para
máquinas mecânicas ou digitais, com-
pactas ou gigantes, irão coexistir e
interagir entre si por um bom tempo.
"Já é comum haver operações em que
se faz o miolo em offset, em função
do volume maior, enquanto que as
capas, que serão diferenciadas por
conta da regionalização e dos clientes,
são impressas com tecnologia digital",
garante Castanho, da Xerox.

Para Dragone, da Heidelberg, a
concorrência entre as tecnologias vai
possibilitar que as expectativas dos
editores sejam melhor atendidas. "O
aprimoramento do offset nos permi-
tiu desenvolver novos sistemas com
entintamento mais preciso, como o
Anicolor, disponível em equipamentos
que podem abocanhar uma partici-
pação em trabalhos que as pesquisas
apontam como nicho das digitais.
Ainda assim, as grandes gráficas vão se
preparar tanto com máquinas como as
nossas quanto com as digitais."

Um exemplo recente dessa con-
vergência pode ser visto no acordo
firmado entre a gráfica Bandeirantes e
a Ediouro, que desde dezembro listou
em sua loja virtual títulos esgotados
para impressão sob demanda, atendida
pelo parceiro gráfico. A RR Donnelly
tambémjá trabalha com baixas tiragens
em parceria com a Scortecci. Nos dois
casos, a Xerox é responsável por forne-
cer os equipamentos, que vão dividir
espaço com os serviços de impressão
mecânica das gráficas. O grupo Ibep
também aposta na solução digital des-
de 2005, quando adquiriu um modelo
da HP índigo para reduzir custos com
a impressão de protótipos dos livros
inscritos no Programa Nacional do
Livro Didático (PNLD), do Ministério
da Educação (MEC).

No caso das máquinas gigantes, a
expectativa é de que elas cheguem ao
parque gráfico nacional no curto prazo.
"No máximo em dois anos chegarão os
primeiros equipamentos de porte maior
para atender ao mercado editorial no
Brasil", assegura Lopes, da MAN Fer-
rostaal. "Como são as demandas que
definem o uso de cada tecnologia, hoje,
em qualquer lugar do mundo, você tem
o gráfico com máquina de uma cor
convivendo com aquele que tem uma
de seis, sete, oito cores. Tem ainda o
que está imprimindo por processos
tipográficos e com rotativas. Queremos
apenas que o mercado brasileiro acorde
para a impressão em grandes formatos"
completa Prado, da KBA.  
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