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Por Antônio Valdevino

É o conjunto de processos e atividades auxiliares que visa repro-
duzir, em qualquer número de cópias, escritos e imagens a partir de 
uma matriz. Abrange criação (projetação), pré-impressão, impressão e 
acabamento de qualquer material gráfico”. 

As artes gráficas estão presentes em nosso dia-a-dia e temos contato 
a todo o momento com alguma peça gráfica, veja um simples exemplo: 
Ao acordar você dirigese ao banheiro e vai tomar seu banho, abre a em-
balagem do sabonete, você acaba de pegar uma peça gráfica, o mesmo 
acontece com a escova de dente, o tubo da pasta de dente é um impres-
so... mais uma peça gráfica). Vamos para seu café da manhã. O pote de 
margarina, o saco do pão, a caixa de leite, a embalagem do achocolatado, 
o rótulo da geléia... Tudo teve impressão!

A produção de um impresso envolve, de forma geral, quatro grandes 
etapas, independentementedo processo gráfico utilizado. É a Projetação 
Gráfica, a Pré-Impressão, a Impressão e o Acabamento Gráfico.

A Projetação Gráfica: É a etapa que ocorre em uma agência de 
publicidade(empresa ou escritório de designer), ela tem o objetivo de 
planejar as característicasgráfico-visuais de uma peça gráfica, seja uma 
publicação, um folder ou um cartaz,envolvendo o detalhamento de es-
pecificações para a produção gráfica, como formato de papel, processos 
de composição, impressão e acabamento.

O projeto gráfico é a preparação e o estudo prévio das condições 
necessárias para confeccionar qualquer impresso. O impresso nasce por 
exigências de caráter econômico, social ou cultural, e sua linguagem é o 
poder de ordenar a comunicação visual e a expressão do pensamento do 
cliente. Para isso, a tipologia, as imagens (vetor ou bitmap), o suporte e 
a tinta, nos dão margem para criar qualquer tipo de impresso, com sua 
linguagem correspondente.

A Pré-Impressão: É um setor da gráfica destinado a finalização do 
projeto gráfico, gerenciando arquivos fechados, desde a revisão e mon-
tagem até a saída dos filmes (fotolito). Sua principal tarefa é a produção 
das matrizes (chapas) da maioria dos processos gráficos (offset, tipogra-
fia, flexografia, rotografia ou serigrafia). Os Fotolitos (originais desse 
setor) tendem a ser abandonados à medida em que estes processos estão 
sendo cada vez mais otimizados, com a utilização do CTP (computer 
to plane - computador para chapa) e do DTP (direct to print - direto 
para impressão), fazendo com que ofotolito fique instinto. De qualquer 
forma este setor inclui também a digitalização e a edição das imagens de 
alta resolução, dependendo da complexidade do projeto.

Impressão Offset: A impressão offset é um processo planográfico 
cuja essência consiste em repulsão entre água e gordura (tinta gordu-
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A primeira fase pode ser feita através do folder, que é um folheto 
impresso com uma ou mais cores, onde são fornecidas notícias sobre 
um produto ou uma loja. 

Através da descrição desses dois produtos - cartão de visita e folder 
- é fácil entender porque são definidos impressos comerciais: todos pre-
cisam da divulgação de um produto ou de conhecê-lo para permitir  as 
vendas ou compra; são contudo usados no campo do comércio. 

Os impressos livrários são aqueles que apontam a divulgação de uma 
mensagem e não para fazer conhecer um produto.

Neste setor, as revistas e os livros são os dois produtos mais conhe-
cidos, mas fazem parte dos impressos livrários também os manuais, as 
agendas, os dicionários, etc. 

As revistas são geralmente ilustradas, dão várias informações (sobre 
o mesmo assunto ou sobre assuntos diferentes) e, como característica 
principal, tem saída regular na banca: a cada semana, a cada quinzena, 
a cada mês.

É um gênero de impresso com difusão muito grande, pois a varie-
dade de assuntos que tratam tem que satisfazer um público muito 
grande no mundo todo. 

O livro se diferencia da revista pelo formato, pelo número de pági-
nas, mas, sobretudo, pelos assuntos, pois geralmente cada livro trata de 
um único assunto. 

O livro também pode ter saída regular ao seguir uma “linha de 
assuntos” (por exemplo, “Os autores clássicos brasileiros”, “A arquite-
tura Européia”, “Os pintores de 1500”): nestes casos se fala de coleção. 

Como para as revistas, os livros também tratam um número muito 
grande de assuntos, desde livros para criança, geralmente ricos de ima-
gens, aos livros de assuntos mais complexos. 

Os livros podem ser classificados também pelo formato - de bolso 
até “principe” - e pela qualidade do acabamento - edições econômicas e 
edições de luxo. 

Tudo o que não é conteúdo nas famílias dos impressos comerciais e 
impressos livrários, vem agrupado no que são chamados de impressos 
extra-livrário.

É uma fatia de mercado muito grande que está cada vez mais 
ganhando espaço; no seu interior encontramos produtos como os calen-
dários, embalagens flexíveis, embalagens rígidas, impresso em suporte 
que não são de papel (sacos, cartões telefônicos, cartões de crédito, ...), 
rótulos, adesivos.
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(fora do lugar) vem do fato da impressão ser indireta, ou seja, a tinta passa por um 

cilindro intermediário, antes de atingir a superfície. Este método tornou-se principal 

na impressão de grandes tiragens (a partir de 1.000); para menores volumes, porém, 

sua utilização não compensa, já que o custo inicial da produção torna-a proibitiva.

Acabamento Gráfico: O último setor de uma gráfico, o acabamento é responsá-

vel para confeccionar o trabalho gráfico, seja no corte final do trabalho, ou no vinco 

desse, ou na dobradura de diversos. Outra função do Acabamento Gráfico, é embalar 

o material à ser entregue ao cliente, deixando assim uma via do trabalho no lote da 

caixa, para identificar o material. Dependendo da complexidade do acabamento e do 

porte da gráfica, esta etapa pode ou não ser terceirizada.

O fluxo de produção detalha os passos percorridos por um trabalho gráfico, tendo 

como objetivo a distinção de cada passo. Tendo como referência o Sistema de Impres-

são Planográfico - Offset:

PROJETAÇÃO
Agência Publicidade

projeto gráfico
diagramação ou layout
artefinalização

PRÉ-IMPRESSÃO
Birô de Serviço ou Setor 

Gráfico

Digitalização das imagens *
Edição das imagens *
Montagem conforme o Sistema Impressão
REVISÃO e artefinalização
Provas Contratuais (Prova Digital, Cromalin, 
Press-Match e Prelo.)

Geração dos fotolitos
Controle de Qualidade

IMPRESSÃO 
Gráfica ou 

Setor Gráfico

Montagens das matrizes (chapas)
Imposição de páginas
Gravação das matrizes (chapas)
Revelação das matrizes (chapas)
Ajuste de máquina
Provas de impressão
Impressão do material gráfico
Controle de Qualidade

ACABAMENTO
Gráfica ou

Setor Gráfico

Dobras
Revestimentos *
Refiles
Cortes especiais *
Encadernação *
Controle de Qualidade
Empacotamento

* Opcionais, variáveis conforme o Sistema de Impressão e a complexidade do material impresso.

fluxo de produção 
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