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Saiba preparar
suas impressões
Problemas de
pré-impressão
podem custar muito
em termos de tempo,
dinheiro e reputação.
Compreendera
preparação de
impressos é essencial
para evitar tropeços

Para qualquer prestador de
serviços, oferecer um produto
impecável para o cliente é
fundamental. No caso do design
impresso, a preparação de uma
impressão é parte integrante de
um job de sucesso. Se um trabalho
de design é uma corrida de 1500
metros, a pré-impressão consiste
nos 500 metros iniciais. Tropeçar
nesse trajeto pode comprometer
todo o trabalho, custando muito ao
seu estúdio em termos de tempo,
gastos e, o pior de tudo, colocar a
confiança do cliente em jogo.

O ponto de largada
para um bom projeto impresso é
assegurar que ele terá as cores
que você - e o cliente - esperam que
tenha. Ao contrário do que muitos
podem pensar, o gerenciamento de
cor não é um assunto tão árido
quanto pode parecer: hoje, com um
bom monitor e um calibrador de
impressora, você está bem
protegido contra erros.

Depois de adquirir o
hardware adequado, a etapa
seguinte é selecionar aplicações
que façam a leitura de cor mais
realista possível. Felizmente, a parte
mais difícil do trabalho já foi feita
pela Periodical Publishers
Association (PPA), que padronizou o
processo de pré-impressão em
alcance global. O objetivo do guia
pic4press - disponível para
download em formato PDF em
www.pass4press.com - é melhorar
a previsibilidade e a consistência
das imagens digitais no intercâmbio
entre fotógrafos, editoras e gráficas.

O guia mostra como otimizar os
programas da Adobe Creative
Suite para lidar com perfis de cor
no formato ICC, entre muitas
outras coisas.

Já o guia pass4press,
também da PPA, fala sobre um
dos aspectos mais importantes
do trabalho impresso: a criação
de PDFs para os mercados
publicitário e editorial. Também
é possível baixar presets para
QuarkXPress, InDesign e Acrobat
Distiller, além do próprio guia, em
www.pass4press.com.

Padrões de PDF
De acordo com o guia pass4press,
o padrão PDF/X-1a é o que mais
facilita a troca de arquivos entre
designer e gráfica. Contudo, o que
o pass4press não explica é como
eliminar quatro grandes problemas
que costumam ocorrer na geração
de PDFs: a não-fixação de fontes,
espaços de cor em RGB, imagens
faltando ou erros como overprint
e invasão de cor. Apenas a pré-
impressão poderá identificar





"^ esses problemas antes que eles
cheguem nas mãos do cliente.

O AdobeAcrobat
Professional (que se encontra na
versão 9.0) é a aplicação ideal
para abrir PDFs, além de conter
propriedades de pré-impressão
extremamente úteis para os
designers. A ferramenta Preflight,
presente na versão 9.0 (Menu
Advanced>Preflight) analisa o
conteúdo de um PDF para
determinar se ele está válido para
a impressão, inspecionando o
arquivo por meio de um conjunto de
valores ou 'perfis' definidos pelo
próprio usuário. Também há
inúmeros perfis de pré-impressão
padrão construídos com base no
Ghent PDF Workgroup (www.gwg.
org), um comitê de experts dedicados
a formular especificações para
melhores práticas na arte gráfica
e nodesign.

Construção da pré-impressão
A ferramenta Preflight do Acrobat
9.0 identifica (mas nem sempre
conserta) problemas de cor, fonte,
transparência, entre outros.
Para muitos designers, o estágio
de criação do PDF faz parte do último
passo do processo de produção, o
que geralmente ocorre muito perto
do prazo final - ou até quando ele já
passou. O ideal é encontrar possíveis
problemas de pré-impressão antes
disso. Mesmo assim, a melhor
solução para um problema no
fechamento de arquivo implica na
reabertura do original.

Esse é o motivo pelo qual
muitos estúdios utilizam as
próprias aplicações para verificar
erros de pré-impressão. A versão
CS2 do InDesign apresentou uma
propriedade de pré-impressão
(Menu File>Preflight) que checa



O ponto de largada
para um bom projeto impresso é
assegurar que ele terá as cores
que você espera que tenha

fontes, links de imagens, além de
ajustes de cor e impressão.Você
pode usar o painel Summary na
caixa de diálogo Preflight para ter
uma visão geral do documento. Nele,
um ícone de alerta indica áreas com
possíveis problemas. O InDesign
CS4 inovou com uma espécie de
pré-impressão em tempo real
(Window>Output>Preflight) que
roda continuadamente ao fundo
do documento, detectando os
problemas na hora em que eles
acontecem. Além disso, os
usuários podem compartilhar
perfis customizados em rede.

No QuarkXPress, a
pré-impressão é feita pelo Job
Jackets, lançado na versão 7 do
programa. Ela permite que você

especifique uma série de atributos
- o que envolve desde estilos de
texto às cores que podem ser
utilizadas. Construída no padrão
JDF(Job Definition Format),a Job
Jackets é extremamente intuitiva.
Mesmo assim, muitos usuários do
XPress preferem confiar na
checagem manual de fontes e
imagens, feita por meio da
propriedade Usage (Utilities)
Usage), além de uma solução
terceirizada de impressão. O
ideal é confiar não somente em
seus olhos, mas na avaliação de
um bom programa e em uma
impressão-teste.
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