Acabamento
especial
Há inúmeras finalizações
disponíveis para destacar um
trabalho impresso - muitas vezes
elas são mais importantes do que
a própria impressão. Jason Walsh
investiga como o acabamento
pode destacar o seu trabalho
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A popularização da internet afetou o design impresso de
várias maneiras. Primeiro, resultou na perda de trabalhos
que costumavam ser impressos e passaram a ser exibidos
apenas online. Entretanto, a internet também foi responsável
pelo aquecimento de um dos nichos da impressão: o dos
acabamentos de alta qualidade.
É claro que, quando está conectado à rede mundial
de computadores, o usuário tem à sua disposição mídias como
motion graphics, áudio, vídeo e base de dados - sem contar o
poder da atualização. Para se defender do novo concorrente, o
mercado de impressos contra-atacou com soluções sofisticadas
e até mesmo experimentais, aproveitando-se da única vantagem
que tem sobre a web: o fato de ser uma mídia tátil.
A importância do papel
O estágio mais básico na criação de um produto impresso de
alta qualidade é a escolha do papel correto. Somente depois de
selecionar tipo e gramatura é que se decide o acabamento.
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Hoje, pode-se escolher entre muito mais do que
fosco, envernizado ou serigráfico - as opções praticamente
não têm fim. Acrescente isso ao fato de que cada página de
um documento pode conter combinações distintas de
gramatura e acabamento. Por exemplo, uma finalização fosca
com verniz UV pode ser interessante - ela ajuda a remover o brilho do papel e o
contraste entre os dois destacando a cor. A capa desta edição da Computer Arts
mistura finalização fosca com verniz UV para destacar elementos.
Cortes artesanais
Além de cores especiais, entre as finalizações mais comuns estão alto e baixo relevo,
facas, serigrafia e dobraduras - mas as opções não acabam por aqui. Atualmente, a
finalização especial não é sinônimo de trabalho para impressos caros e de baixa
tiragem. A própria Computer Arts e sua publicação irmã, a Computer Arts Projects,

já carregam como parte de sua identidade produzir capas que
vão além da impressão em CMYK. Entre outros exemplos está
o anuário do D&AD e a revista de arte e design [já extinta] POL
Oxygen, que sempre trabalhou com facas.
O escritor e dono da editora norte-americana
McSweeney, Dave Effers, ajudou a revolucionar o design de
livros por meio de finalizações especiais, coisa que muitas
vezes custava pouco se comparado a uma capa comum, de
acordo com o próprio. Os livros da McSweeney costumam ter
um toque especial de design que é alcançado por meio de
técnicas intrigantes de finalização.
Guias de impressão
A impressão que se tem é que cada vez menos designers gráficos estão se
preocupando com a abordagem manual em seus trabalhos. A maioria possui
habilidades em lllustrator, Photoshop, QuarkXPress e InDesign, mas não têm
destreza no manuseio de estilete, cola e afins. Como resultado dessa desconexão
entre o processo de design e o produto final, alguns designers podem achar as
técnicas de finalização extremamente complicadas. Mesmo assim, não há
necessidade de se preocupar, já que qualquer gráfica de qualidade pode guiar o
designer durante o processo.
Contudo, nada disso significa que trabalhar com finalização seja fácil.
Na realidade, há muitos obstáculos esperando os designers mais desavisados."0
principal tipo de pedido que recebemos que quase sempre da errado é a aplicação
de verniz UV em um texto de fonte minúscula e cheio de detalhes", conta Andrew

Jackman, da GHQ Design. "Quase sempre o verniz ultrapassa
o limite da aplicação."
Um método que a gráfica GHQ anda utilizando
muito é a combinação de hot stamping e baixo relevo. O
processo, explica Andrew, é relativamente simples:"Pedimos
para o cliente que a arte que vai aparecer no hot stamping seja
coberta por uma máscara preta. As gráficas fazem um molde a
partir de um metal, processo que se assemelha ao modo como
os jornais eram impressos. O metal é então pressionado na
direção do papel."
Combinações de acabamentos são um modo
excelente de fazer um trabalho se destacar, mas é importante
compreender muito bem o que está sendo feito: o verniz UV
não funciona com laminação por causa do processo de
aquecimento, por exemplo. Para produzir o anuário da editora
de design holandesa Bis, a equipe de criação da Fluid optou

04 Facas dão
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capa, como exibido
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por um efeito texturizado. "O livro falava sobre tendências e os
padrões florais eram a última moda na época", conta James
Glover, da Fluid. "Usamos papel espelhado e inserimos a
tipografia com hot stamping. A capa foi impressa como um
papel de parede. Só vi esse processo duas ou três vezes em
toda a minha carreira."
Engana-se quem pensa que as finalizações
especiais são exclusivas do século 21. Em março de 1984, a
National Geographic inseriu um holograma, a imagem de uma
águia, na capa da edição do mês, tornando-se a primeira
publicação de grande circulação do mundo a fazer uma
finalização especial. Quatro anos depois, a revista inovou mais
uma vez, na edição centenária de dezembro. A capa era um
holograma de um globo de vidro sendo quebrado para ilustrar
a chamada 'Can man save this fragile earth?' [O homem poderá
salvar essa terra f rági l?, em tradução livre]. A contracapa
também continha um holograma: um anúncio do McDonalds,
provando que mesmo o mais comercial dos clientes pode se
interessar por acabementos diferenciados.
Já neste século, em abril de 2008, a revista de
cinema Empire apresentou o que seria conhecido como a
primeira capa de revista tridimensional do mundo. A imagem
do Incrível Hulk, personagem da Marvel, abrindo caminho

rasgando a capa foi criada usando-se
um plástico moldado a vácuo.
Mesmo não sendo um
acabamento de impressão, um bom
exemplo de inovação é o da revista
norte-americana Reason, que enviou
cópias da publicação com capas
individuais para os anunciantes. Os
leitores receberam suas revistas com
uma imagem do Google Earth focada em
suas residências na capa para abordar o
problema da invasão de privacidade.
Não importa o tamanho ou o
alcance desejado do projeto: usar uma
finalização interessante não só chama a
atenção, mas a mantém, transformando
um impresso descartável em uma
relíquia. Para Andrew Jackman, "não
existe finalização de impressão inútil."
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