
cer. Tudo isto, de fato, faz parte do dia a dia de 
quem precisa produzir materiais gráficos, po
rém, o conceito de Produção Gráfica mudou, 
a indústria gráfica está mudando. Os grandes 
avanços tecnológicos que estão acontecendo 
fizeram com que a produção gráfica deixasse 
de ser simplesmente a realização de trabalhos 
gráficos, o de pintar papel. Hoje a Produção 
Gráfica é utilizada dentro do contexto de co
municação dos clientes, criando e gerenciando 
experiências sensoriais - assim a Produção 
Gráfica firma-se como importante matéria 
para o desenvolvimento e formação da identi
dade de corporações e de marcas. 

No desenvolvimento do Planejamen
to Gráfico (o que fazer?) define-se de forma 
estratégica a arquitetura do layout e do con
junto de apelos sensoriais a serem adotados. 

A arquitetura do layout mantida em todas as 
mídias cria uma identidade visual. Os apelos 
sensoriais utilizados de forma estratégica pro
duzem as sensações desejadas. Para a utiliza
ção destas técnicas a indústria gráfica é uma 
aliada imprescindível. Ela disponibiliza técni
cas diferenciadas para a produção de materiais 
gráficos que manipulem os canais de comu
nicação com os sentidos da visão, tato, olfato, 
audição e paladar, oferecendo um leque de 
opções para a produção de anúncios, encartes, 
cartazes, backlights, frontlights, outdoors, ma
teriais de ponto-de-venda e para uma infinida
de de materiais para merchandising. 

Mas como fazer isto? Bom, além das deci
sões estratégicas de criação, precisamos mate
rializar estas produções e transformar em ações 
práticas. Uma obrigação não muito fácil. Como 
produzir os efeitos desejados? O que é possível? 
Como pedir determinados acabamentos? Como 
interagir com a indústria gráfica de uma forma 
geral? Algumas técnicas simples para os gráfi
cos, mas que soam como um bicho complicado 

para nós, pobres mortais do marketing. Perfil de 
impressão, hi-fi, hot stamping, relevo timbrado, 
holografia, tampografia, retículas estocásticas, 
verniz textura, serigrafia ou silkscreen? - uma 
verdadeira parafernália de assuntos gráficos 
que nos confundem. Do lado da indústria grá
fica também não é fácil compreender o nosso 
mundo, pensar nas formas estratégicas e táticas 
que o marketing utiliza, realmente, também não 
é uma tarefa simples. Muitas vezes o diálogo 
entre as partes fica parecendo uma guerra entre 
cegos. Para melhorar isto é preciso desenvolver 
uma intersecção dos conhecimentos entre os 
profissionais das duas áreas. Isto não significa 
trocar de cadeira, mas ampliar a capacidade de 
se comunicar entre as partes, de perguntar em 
uma linguagem além da mímica. 

Ao longo da minha carreira, já trabalhei 
com vários profissionais do marketing. Não 
pretendo aqui fazer qualquer tipo de avaliação, 
mas como se pode criar produtos gráficos sem 
nunca ter visitado uma gráfica? Sem ter senti
do, literalmente, o cheiro das tintas? Os dois 



lados, Marketing e a Indústria Gráfica, preci
sam interagir mais. Desenvolver uma intersec
ção maior dos conhecimentos entre as duas 
áreas. Isto pode ser feito com programação 
de workshops de forma sistemática. Precisa
mos aprender a explorar mais este celeiro de 
técnicas que ajudará a criar novos produtos, 
a reinventar novas formas de utilizar os co
nhecimentos disponíveis. Assim, poderemos 
inovar já no nosso próximo job e quem sabe 
conquistar algum prêmio de excelência gráfica! 
Recursos econômicos e prazos de entrega não 
são ilimitados e nem sempre fartos. O alinha
mento do trinômio Custo / Prazo / Qualidade 
deve ser exaustivamente estudado no Projeto 
Gráfico que define o "como fazer" 
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