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Quer saber um pouco sobre o dia a dia 
de uma pessoa? Caminhe com os sapatos 
dela.

Diversas vezes julgamos alguém sem 
saber o que aquela pessoa está passando.

Não conhecemos o que ela suportou 
naquele dia, ou naquela semana, naquele 
mês. As batalhas que ela enfrentou para 
estar ali naquele momento.

Uma música escrita pelo cantor e 
compositor americano Joe South, na 
década de 70, que ficou mais conhecida 
quando interpretada por Elvis Presley, 
tinha como título “Walk a Mile in My 
Shoes” — “Ande uma milha com meus sa-
patos”, ou, na tradução mais significativa: 
“Viva um pouco no meu lugar”.

Você já viveu no lugar do outro? Já 

andou com os sapatos dele? Não?
Então não julgue. Ajude! Ou ao menos 

silencie.
Uma ajuda sempre será bem-vinda. 

Um silêncio nunca ofenderá.

“Antes que você me acuse, critique ou 
explore, ande uma milha com meus sapa-
tos.” (Joe South)

Ande uma milha com meus sapatos
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Fique por dentro das novidades do mercado
Só quem está no ramo há mais 20 anos é capaz de oferecer 

informações técnicas que farão seu negócio crescer ainda mais!
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Vamos continuar a falar da velha se-
nhora, a serigrafia.

Muito se fala de modernização, mu-
dança de patamar e renovação.

Sim e não, aconteceram coisas mara-
vilhosas na serigrafia. A chegada do com-
putador mudou o foco e melhorou muito 
a separação de cores, a criação de fotolito 
com mais qualidade e veio junto todo o 
trabalho de desenvolvimento de quími-
cos para a pré-impressão. Um ganho para 
os nossos profissionais.

Aí vem a pergunta: todos estão bus-
cando esses níveis ou estão parados no 
tempo, querendo reinventar a roda? Sim, 
tenho acompanhado alguns debates e te-
nho observado que estão reinventando a 
roda.

Se as empresas e técnicos trabalha-
ram tanto, investiram para desenvolver 
e aprimorar o processo de pré-impressão, 
se as empresas de tintas se aprimoraram 
no decorrer dos anos para oferecer pro-
dutos de ponta que não deixam a dese-
jar frente a nenhum produto importado, 
por que ainda se discutem coisas como o 

oleolito, cascorez, vinagre, pó de arroz e 
amido de milho?

Temos no mercado alguns peritos 
nesses processos, será que vale a pena?

É um desperdício de tempo, e alguns 
amigos ficam indignados diante de tanto 
descaso com esses desenvolvimentos; en-
tendo que, com a situação atual, os preços 
subiram, que não está fácil para ninguém, 
que temos sim que buscar soluções mais 
aprazíveis para a nossa empresa, mas re-
troceder em tecnologia não é viável.

O cliente precisa estar satisfeito com 
o que oferecemos, para isso temos que 
cuidar da pré-impressão com muito em-
penho, precisamos de uma tela bem pre-
parada, tinta de qualidade e profissionais 
treinados, falando a mesma linguagem 
na produção.

Cliente satisfeito paga pelo trabalho 
bem realizado, cliente satisfeito valoriza 
o investimento, quer seu trabalho com 
qualidade, não abandona quem trabalha 
direito.

O problema são os leiloeiros, clientes 
que jogam uma empresa contra a outra.

Nem sempre é interessante trabalhar 
por trabalhar, o trabalho deve gerar ga-
nhos, recursos para investimento na em-
presa, desenvolvimento de pessoal, preci-
samos aprender a fazer custo, saber onde 
ganha e onde perde. Tempo é dinheiro, 
reinventar a roda é perda de tempo, tra-
tar mal uma tela na pré-impressão é ris-
co de problema no meio da produção, já 
não vale experimentar se vai ou não dar 
certo. Isso já foi feito e chegaram a con-
clusões que estão no mercado produtos 
bons, tintas boas e clientes satisfeitos.

O nome da sua empresa vale muito, 
construir um nome demora, destruí-lo 
é rápido, principalmente quando o em-
presário vira “Professor Pardal” da noite 
para o dia.

Acreditem, a velha senhora está re-
novada, fez plásticas e quer que todos a 
admirem, que vejam o novo, que traba-
lhem para que todos batam palmas e pa-
rem de falar que ela, a velha senhora, está 
morrendo! Ela vai enterrar muitos de 
nós, acreditem… e vai se renovar a cada 
tempo.

Essa tal serigrafia…



https://genesistintas.com.br/
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O rodo
Dentro do conceito de serigrafia, um dos 

fatores primordiais é o rodo.
Um rodo em boas condições pode ofere-

cer ao profissional um rendimento maior e 
ajudar na qualidade do trabalho.

Não é uma simples borracha fixada em 
um pedaço de madeira, é muito mais que 
isso, é uma ferramenta de trabalho útil, e é 
necessário estar em condições de uso.

O rodo é a ferramenta que força a passa-
gem da tinta através da matriz.

Quanto a sua construção, pode ter a 
borracha fixada em madeira, aço, alumínio, 
entre outros, dependendo do tipo de equipa-
mento utilizado.

O rodo pode ser feito de diversos mate-
riais elásticos: borracha natural, sintética, 
resinas, elastômeros, silicone etc. Para cada 
tipo de trabalho ou de impressão, existe um 
tipo de rodo ideal.

Precisa ser feito de material que não seja 
atacado pelos produtos químicos usados na 
serigrafia, é importante ter isso em mente, 
pois alguns materiais perdem suas caracte-
rísticas, incham e amolecem durante o pro-
cesso, causando problemas na produção.

Com o avanço da tecnologia, os mais usa-
dos nos dias atuais são feitos de elastômeros 
sintéticos, como poliuretano e silicone. Re-
sistem bem aos produtos químicos, ofere-
cendo menor desgaste e maior durabilidade.

Alguns detalhes importantes a se-
rem considerados na escolha de um 
rodo:

Dureza: normalmente os profissionais 
não se preocupam em saber a dureza da 
borracha dos rodos, compram o que tem na 
prateleira e vão para o trabalho. Isso não é o 
correto, pois a dureza interfere na deposição 
de tinta sob o substrato, enquanto borrachas 
macias dobram e forçam mais tinta sobre o 
substrato.

A dureza é medida em shore; de uma ma-
neira geral a gama indicada varia de 60 a 80 
shores.

Rodos duros (70 a 80 shores): ideais para 
trabalhos de impressões de grandes dimen-
sões e meios-tons.

Rodos macios (60 a 68 shores): ideais 
para trabalhos em superfícies irregulares.

O rodo muito duro pode provocar o 
desgaste da matriz e o surgimento de tiras 

na impressão. Rodos muito macios podem 
flexionar, mudando o ângulo de impressão e 
forçando a tinta a escorrer por baixo da ma-
triz, por consequência elevando seu depósito.

Há ainda uma outra classificação 
para os rodos quanto ao seu perfil:

Perfil quadrado: Usado na maioria 
dos trabalhos em serigrafia. Dependendo 
do ângulo de inclinação, pode-se controlar o 
depósito de tinta. Essa é a maior vantagem 
desse tipo de perfil, é usado para substratos 
que tenham uma superfície plana e lisa, para 
impressão de detalhes finos em quadricromia 
e meios-tons.

Perfil quadrado com bordas arredon-
dadas: É normalmente usado para impres-
sões onde se deseja um depósito médio de 
tinta. Para substratos com superfícies planas 
e detalhes finos, a inclinação do rodo com 
esse perfil não interfere muito no resultado, 
pois as bordas arredondadas já induzem o 
depósito de tinta sobre o substrato.

Perfil arredondado: É usado principal-
mente na indústria têxtil, onde o substrato é 
macio e absorvente; nesse caso, o depósito de 
tinta é grande. Muito utilizado para estampa-
ria de camisetas, em mesa almofadada pelo 
processo de impressão manual, onde a incli-
nação e a pressão do rodo não têm influência.

Perfil cunha angular: Existem dois ti-
pos de cunha, com ângulo em um dos lados 
e com cunha nos dois lados, ou seja, cunha 
em V.

Esse tipo de perfil é muito utilizado em 
impressões de substratos irregulares, obje-
tos arredondados e onde algumas saliências 
no substrato não impedem a passagem do 
rodo.

O ângulo de inclinação de corte varia de 
45 a 70 graus, dependendo do depósito de 
tinta que se deseja. É largamente utilizado 
em máquinas automáticas e a borracha fica 
perpendicular à matriz, ou seja, não inclina 
o rodo.

Outro detalhe importante a ser levado 
em conta é a largura do rodo, devemos man-
ter uma distância de no mínimo 12 cm de 
cada borda da matriz; é um cuidado impor-
tante a ser observado, pois distâncias peque-
nas podem distorcer a imagem.

Essas são algumas características que 
devem ser observadas pelo profissional. Por 
mais conhecimento que tenhamos, devemos 
testar sempre, assim evitamos desperdí-
cios, adaptamos o sistema, melhoramos o 
desempenho e agradamos o nosso cliente, 
pois um trabalho bem-feito gera demanda e 
recomendações.

Serigrafia seriada 

http://sicoltex.com.br/


Vidas e sustentabilidade importam

5Edição 286

Sustentabilidade
SILVIA REGINA LINBERGER DOS ANJOS

Em meio à pandemia de Covid-19, to-
dos ainda temos o dever, como humani-
dade, de seguir a Declaração do Milênio, 
aprovada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) com o objetivo de erradicar 
a pobreza no mundo até 2030, com o con-
junto de Objetivos para o Desenvolvimento 
do Milênio (ODM).

Em 2020 eram oito os objetivos, a 
saber:

1 - Erradicar a extrema pobreza e a 
fome.

2 - Atingir o ensino básico universal.
3 - Promover a igualdade de gênero e a 

autonomia das mulheres.
4 - Reduzir a mortalidade infantil.
5 - Melhorar a saúde materna.
6 - Combater o HIV/AIDS, a malária e 

outras doenças.
7 - Garantir a sustentabilidade do meio 

ambiente.
8 - Fomentar uma associação mundial 

para o desenvolvimento.

Baseado nas novas tecnologias e no-
vos conhecimentos e tornando a sociedade 
mais igualitária, em 2017, uma revisão foi 
realizada em Barcelona, no Mobile World 
Congress, e cada país deve valer-se de suas 
competências e capacidade para monitorar 
os ODM, sendo que as metas de desenvol-
vimento sustentável da ONU passaram 
agora para dezessete:

.
Meta 1. Acabar com a pobreza em todas 

as suas formas.
Meta 2. Acabar com a fome, alcançar a 

segurança alimentar e melhorar a nutrição 
e promover a agricultura sustentável.

Meta 3. Garantir uma vida saudável e 
promover o bem-estar de todos em todas 
as idades

Meta 4. Garantir uma educação de qua-
lidade inclusiva e equitativa e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida para todos.

Meta 5. Alcançar a igualdade de gênero 
e capacitar todas as mulheres e meninas.

Meta 6. Garantir a disponibilidade e a 
gestão sustentável da água e do saneamen-
to para todos.

Meta 7. Garantir o acesso a energia 
acessível, confiável, sustentável e moderna 
para todos.

Meta 8. Promover um crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e susten-
tável, um emprego pleno e produtivo e um 
trabalho digno para todos.

Meta 9. Construir infraestrutura resi-
liente, promover a industrialização inclu-

siva e sustentável e promover a inovação.
Meta 10. Reduzir a desigualdade den-

tro e entre os países.
Meta 11. Tornar as cidades e os assen-

tamentos humanos inclusivos, seguros, re-
silientes e sustentáveis.

Meta 12. Garantir padrões sustentáveis 
de consumo e produção.

Meta 13. Tomar medidas urgentes para 
combater as alterações climáticas e os seus 
impactos.

Meta 14. Conservar e utilizar de for-
ma sustentável os oceanos, os mares e os 
recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável.

Meta 15. Proteger, restaurar e promo-
ver a utilização sustentável dos ecossiste-
mas terrestres, gerir de forma sustentável 
as florestas, combater a desertificação, 
travar e reverter a degradação das terras e 
travar a perda de biodiversidade.

Meta 16. Promover sociedades pací-
ficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar acesso à justiça 
para todos e construir instituições efica-
zes, responsáveis e inclusivas em todos os 
níveis.

Meta 17. Reforçar os meios de imple-
mentação e revitalizar a parceria global 
para o desenvolvimento sustentável.

Assim, com as mudanças e reflexões 
que aconteceram durante o ano de 2020 e 
as novas gerações com novos propósitos, 
mais críticas e engajadas em relação ao 
consumo e meio ambiente, precisamos, de 
fato, implementar esses objetivos para que 
no mundo não haja tanta diferença social e 
a pobreza seja, por fim, zerada. Precisamos 
fazer isso, primeiro ao nosso redor, e então 
poderemos atingir o objetivo maior. Faça a 
sua parte!

Gostaria de deixar minha solidariedade 
às mais de 275 mil vítimas da Covid-19 e às 
suas famílias. Vítimas de um vírus que tem 
poder, só não acredita quem não quer. E um 
carinho especial a todos os profissionais da 
saúde e aos que trabalham nessa área, dan-
do suporte para que, no limite, algumas vi-
das ainda sejam salvas, diante de uma total 
falta de controle e gerenciamento do gover-
no do nosso país, infelizmente.

Silvia Regina Linberger dos Anjos, sócia gerente da 
Maqtinpel. Química, tecnóloga gráfica com espe-
cialização em gerenciamento ambiental, mestrada 
em tecnologia ambiental, membro da comissão 
de questões ambientais da NOS-27, colaboradora 
voluntária da comunidade EQA (equipe de quali-
dade ambiental) da Escola Theobaldo de Nigris.   
www.maqtinpel.com.br

https://www.augesilk.com.br/


6 Edição 286

A Alltak é uma empresa 100% brasi-
leira e um dos principais fabricantes do 
segmento autoadesivo no país. Está situ-
ada em Guarulhos, na Grande São Pau-
lo, e conta com uma equipe altamente 
especializada.

Possui 7.500 m2 totalmente dedi-
cados à produção de adesivos 100% na-
cionais para a linha de envelopamento 
e customização de veículos, decoração, 
sign & design, comunicação visual, im-
pressão, laminação e aplicações técnicas. 
Contando com novos equipamentos, re-
formulação dos processos produtivos e 
capacitação de seus colaboradores, man-
tendo o sistema de controle de qualidade, 
logística, políticas de sustentabilidade e 
desenvolvimento de novos produtos.

O destaque no mercado é devido à 
qualidade de seus produtos, texturas, 
inovação, novas tecnologias, moldabili-
dade e principalmente o brilho, que con-
solida a marca cada vez mais no segmen-
to no Brasil e em países da América do 
Sul, América do Norte e Europa.

Além do compromisso com seus 
clientes, a Alltak tem se comprometido 

a construir um futuro sustentável para 
as novas gerações e criou sua Usina de 
Reciclagem. Mais um avanço sustentá-
vel em sua história. Instalada dentro da 
própria fábrica, o Centro de Reciclagem 
processa aparas e materiais comprados 
de outras empresas que são transforma-
dos para dar origem a novos produtos. 
Seus processos são rigorosos e garantem 
sempre a altíssima qualidade dos produ-
tos da Alko®, uma das primeiras empre-
sas de plástico do Brasil a ter um galpão 
interno destinado à reciclagem e que se 
mantém sempre à frente nas questões de 
sustentabilidade.

O resultado é uma economia anual 
de mais de 1.800 toneladas de insumos 
poupados da natureza.

Para conhecer sua diversidade de 
produtos, acesse o site:

https://alltak.com.br/

e acompanhe o Instagram 
@ALLTAKADESIVOS

Mercado

Alltak
Mais um avanço sustentável em sua história

https://www.formatonet.com.br/
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 MINI MCA
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MTCF 250 MTCF 500 MTC 1.800

CALANDRAS

MANUAIS

POLIMERIZADEIRA
 /SECADORA

MT-70MTVR-20MULT-MIX

MISTURADORES  DE TINTA

MESA ELÉTRICA 
DUPLA

PTM-80
80 x 65

P/ JEANS
PTI-5  Dupla Jeans

PTM-40
40 x 50

PTM-42 Dupla
31 x 42

PRODUTOS 100%
 NACIONAIS

Fone: 47 3323-5844
 www.mogk.com.br

mogk@mogk.com.br
Rua 2 de Setembro, 2.877 - 89052-505 - Blumenau - SC

Modelos sob
consulta

Elétrica e a Gás 

CARROSSÉIS AUTOMÁTICOS PRENSAS E CALANDRAS
P/ SUBLIMAÇÃO E TRANSFER

EQUIPAMENTOS P/ SERIGRAFIA

https://www.agabe.com/
http://www.mogk.com.br/
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Efeito TYE Dye-  Base água

Passo a Passo

Genesis Tintas https://genesistintas.com.br/

Efeito diferenciado obtido através 
de tingimento de tecido amarrado de 
diversas maneiras. A Gênesis possui 
duas opções de tintas Tye Dye. Uma 
para cura em estufa e outra para cura 
ao ar.

A criatividade é o fator mais im-
portante no uso deste produto. Não 
esqueça de remover o excesso do 
produto no tecido.

Pigmentar com Sericryl Pigmento 
Concetrado T.58 nas cores desejadas.

Se desejar, também pode-se pul-
verizar a tinta Sericryl Tye Dye nos 
tecidos.

Agite bem antes de usar para obter 
uma homogeneização completa.

Se foi utilizado o Sericryl Tye Dye 
de secagem em estufa, é necessário 
estufar a 160°C por 3 minutos. Se foi 
utilizada a tinta de secagem ao ar, 
deixar por 72 horas para a cura total.

Neste caso, preparamos 3 cores dife-
rentes. Realizar a produção através 
de mergulhos (imersão) do tecido 
nas tintas.

Diversos efeitos podem ser obtidos 
com o Sericryl Tye Dye. Para um me-
lhor resultado, trabalhar com tecido 
de algodão em tom claro.

1 2 3 4

5 6 7 8

http://www.metalprinter.com.br/


+55 11 3988-5022
alltak@alltak.com.br

Rua Tamotsu Iwasse, 1273
Vila Nova Bonsucesso

Guarulhos – SP
CEP: 07176-000

SAIBA MAIS EM

ESCOLHA

SISTEMA
FUSION

Os revestimentos adesivos Alltak®Decor possuem
dupla camada, protegendo a imagem e dando ainda

mais estabilidade e resistência ao material.

ALLTAKDECOR ALLTAK.COM.BR

OBRA LIMPA, RÁPIDA,
SEM TRANSTORNO,
SEM SUJEIRA, E COM
MUITA PERSONALIDADE

INSTALAÇÃO RÁPIDA TEXTURA REALISTA NÃO PROPAGA O FOGO RESISTENTE A PRODUTOS
QUÍMICOS

FÁCIL LIMPEZA

SISTEMA FUSION
(DUPLA CAMADA)

ANTIFUNGO RESISTENTE A
PEQUENOS IMPACTOS

SISTEMA ANTI-BOLHASDURABILIDADE
USO INTERNO

https://alltak.com.br/
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Capa

A serigrafia sempre se reinventa. No 
passado, o que tínhamos a oferecer eram 
imagens com quatro cores sólidas (pre-
to, ciano, magenta e amarelo), o que até 
então chamávamos de chapado (CMYK). 
Nesse processo, as imagens eram mon-
tadas com pedaços de cada uma dessas 
cores. Com o tempo, surgiu a quadricro-
mia, impressão com retículas, como no 
setor gráfico, o que oferecia os meios-
tons, pontos de diversos tamanhos e 
intercalados, formando a imagem ou a 
figura, um ganho espetacular na produ-
ção serigráfica. Aquelas mesmas quatro 
cores — preto, ciano, magenta e amarelo 
— formavam as demais cores e os meios-
tons, sempre baseados em retículas.

As novas técnicas de impressão, com 
o advento do computador, são baseadas 
na separação de cores. Com a introdu-
ção de ferramentas para essa técnica, a 
qualidade melhorou, dando ao profissio-
nal uma oportunidade de mostrar que a 
evolução existe.

Dessa forma, duas novas técnicas 
foram introduzidas na serigrafia, seja 
ela têxtil ou para comunicação visual: o 
simulado e o indexado.

SIMULADO

Esse processo consiste no uso do 
Photoshop, usando ferramentas de se-
paração de cores. Podemos ter, em uma 
imagem, diversos tons que compõem o 
quadro. A ferramenta de separação vai 
nos oferecer isso, sejam elas quantas 
cores e tons forem. As retículas serão 
separadas em diversas camadas com 
tonalidades diferentes e de diversos ta-
manhos, sempre com a cor cheia (como 
se fosse um chapado), pura, baseada no 
Pantone; quando impressas separada-
mente, vão compor a imagem.

Observem na imagem a separação e 
cores do simulado. Temos diversos ta-
manhos de retículas que comporão os 
meios-tons, ou o dégradé das imagens 
impressas lado a lado.

A técnica simulada oferece um ganho 

Por: Mara de Paula Giacomeli

Azul Royal

Simulado Fotolito

Base Branca PANTONE 425 Cinza Vermelho

de qualidade comparado com a qua-
dricromia, ofertando oportunidade de 
execução para profissionais que não pos-
suem equipamentos de última geração, 
pois podem imprimir os fotolitos com 
impressora jato de tinta com resolução 
de 50 LPI.

As cores não se complementam, são 
impressas individualmente, quando jun-
tas teremos a imagem completa. Cada 
cor é impressa em sua totalidade. Apesar 
de serem em pontos, as cores não se mis-
turam como na quadricromia, todos os 
pontos são da mesma cor.

Em se tratando de tecidos coloridos, 
é comum utilizar uma base branca para 
dar vida às cores. Alguns profissionais 
costumam imprimir todas as cores e, 
por último, utilizar o branco para realçar 
o brilho.

Devido ao resultado com excelente 
qualidade, a procura de trabalhos em se-
rigrafia tem aumentado, principalmente 
no mercado têxtil, pois as imagens re-
sultam em aspecto 3D, proporcionando 
perfeição em estamparia serigráfica.

INDEXADO

O que muda é a forma de separação 
de cores. Nesse processo não falamos 
de retículas e sim de pixels. A imagem é 
transformada em pixel, pequenos qua-
drados do mesmo tamanho. As cores 
são separadas e impressas dentro de um 

conceito de tela de computador, onde os 
pequenos quadrados colocados lado a 
lado formam a imagem. Se ampliarmos 
a imagem veremos que todo o contor-
no tem um aspecto serrilhado, pois são 
quadrados que definem as bordas da 
imagem.

Não se pode trabalhar com imagens 
de altíssima resolução, pois os pixels 
serão sobrepostos. Mesmo trabalhando 
em baixa resolução, a qualidade é alta.

Na método indexado não podemos 
usar impressora jato de tinta para pro-
dução do fotolito. É necessária uma im-
pressora a laser, para uma melhor defini-
ção dos pixels, pois com impressora jato 
de tinta os pixels não se formarão com 
qualidade e podem borrar, deixando o 
fotolito com péssima qualidade.

Observem, na imagem, os pixels, 
pequenos quadrados do mesmo tama-
nho. Cada cor separada é única, algumas 
imagens podem chegar a 10, 12 cores 
diferentes, não tem meio-tom; as cores 
são cheias ou plenas, como se fosse um 
chapado, mas em pequenas escalas. Essa 
técnica não precisa de uma base, as co-
res são colocadas uma ao lado da outra 
ocupando os espaços vazios e não se 
sobrepõem.

É usada uma pasta a fim de 
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Agradecimentos:

Fremplast
https://fremplast.com.br/

Nascimento Rocha 
YouTube: http://www.youtube.com/c/OcaradatelaNascimentoRocha

Simulado ou indexado: qual proceSSo oferecer ao Seu cliente?
pigmentar na cor desejada. Por exemplo, 
se houver dez cores, serão necessárias 
dez pastas pigmentadas, nas cores que 
foram separadas. 

“Indexação de cores é um assunto 
cada vez mais evidente. Esse processo 
produz estampas com alta qualidade e 
permite limitar o número de cores em 
uma imagem a um conjunto específico e 
predeterminado de cores no Photoshop. 
É preciso saber que, antes da indexação 
de cores, sempre se utilizou muito a im-
pressão CMYK como forma de reprodu-
zir imagens realistas na serigrafia, po-
rém era necessária uma base branca para 
receber a quadricromia, que sempre dei-
xava a estampa com um aspecto pesado. 
Já a indexação, aliada à tinta de plastisol 
e algumas tintas à base de água especial-
mente desenvolvidas, possibilitam cores 
vivas nas aplicações sobre tecidos médios 
e escuros. O simulado tem as mesmas ca-
racterísticas, somente a nitidez de cores 
e a resolução são inferiores ao indexado e 
superiores à quadricromia. Uma das van-
tagens do simulado também é trabalhar 
com uma quantidade melhor de tela ma-
nejando seus semitons, compondo uma 
harmonia perfeita entre eles”, comenta 
Rogério Lacerda, do departamento téc-
nico da Fremplast.

Separação de indexado

Então, simulado ou indexado: qual desses processos deve-se oferecer ao cliente?
De acordo com Rogério Lacerda, do departamento técnico da Fremplast, e Debora 
Vilela, do departamento químico, pode-se usar o comparativo abaixo.

Simulado x Indexado

Em questão de custo: O simulado sempre ficará mais econômico que o indexado.

Em questão de qualidade: O indexado oferece mais qualidade e intensidade de tons.

Em questão de acabamento final: O indexado é superior em toque e definição.

Em questão de facilidade no processo: O processo do simulado é mais fácil no conjunto total.
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Fábia Bento da Silva nasceu em Quixa-
dá (CE) e aos oito anos se mudou para For-
taleza com sua mãe. Aos 14 anos, ingressou 
na vida corporativa na empresa Open De-
sign, onde ajudava na limpeza de estam-
paria. Após algum tempo, Wilson Rocha 
Júnior, dono daquela empresa, ofereceu à 
Fábia uma oportunidade como auxiliar de 
estamparia, proporcionando sua entrada 
no mundo da serigrafia.

Em seguida Fábia foi contratada pela 
Seripan, uma empresa de silk com grande 
destaque nos anos 2000.

A cada dia adquiria mais conhecimento 
na área, o que levou a ser contratada pela 
Fremplast, empresa de São Paulo que esta-
va abrindo uma franquia em Fortaleza, as-
sim se tornando agente da empresa, onde 
permaneceu até 2019.

Fábia enfrentou alguns preconceitos, 
pois até então a área era mais representada 
pelo público masculino.

“O fato de atuar no silk e ser mulher 
gera muitas desconfianças se realmente 
eu consigo ‘silkar’ (imprimir). Há alguns 

anos, a empresa em que eu trabalhava me 
solicitou que eu fosse a uma corporação na 
qual estavam com dificuldade em imprimir 
uma corrosão, e eu fui até lá para ensinar. 
Ao chegar, o encarregado olhou para mim e 
perguntou: ‘Onde está o técnico ?’ 

Eu gentilmente respondi: ‘Eu sou a téc-
nica que irá te ajudar a silkar a corrosão.’ 
Ele olhou e não acreditou. Depois me pediu 
desculpas.”

Após atuar vários anos no segmento da 
serigrafia, Fábia inaugurou a Fabiasilk, em-
presa direcionada a quem procura material 
ou maquinário de serigrafia, oferecendo su-
porte a quem inicia neste ramo.

“Se vocês amam essa arte assim como 
eu, vão em frente, busquem conhecimento, 
tenham a humildade de aprender, invistam 
e não desistam, pois essa arte, além de ser 
lucrativa, enche seu coração com a maior 
riqueza que o dinheiro não compraria: a sa-
tisfação de poder ter um silk impresso por 
você mesmo”, comenta Fábia.

No ramo da serigrafia há 23 anos, Fá-
bia acredita que este método de impressão 
se une a outros métodos, a fim de agregar 
cada vez mais opções de reprodução.

“A serigrafia está mais atuante. Há 5 
anos veio a sublimação e todos achavam 
que a serigrafia ficaria para trás, mas de 
que forma uma arte milenar, que vai aonde 
poucas tecnologias vão, iria acabar?

Eu sempre soube que a serigrafia jamais 
acabaria, pois todas as tecnologias que apa-
recem se unem ao silk. Quantas estampas 

criamos fazendo a junção da sublimação 
com a serigrafia? Ou até mesmo juntando 
o digital (DTG) com uma base-relevo, ou 
ainda a um foil ou floco? São artes que ne-
nhuma tecnologia consegue, se não for pela 
serigrafia. As pessoas querem aprender 
silk, a procura por cursos atualmente tem 
sido mais constante, e isso me deixa cada 
dia mais feliz”, afirma a empresária.

A serigrafia vem evoluindo no decor-
rer dos anos, e Fábia indica a quem está no 
ramo investir em máquinas que favorecem 
a arte-final.

“Sem dúvidas os maquinários que se 
tem hoje nos permitem chegar a efeitos 
que antes não tínhamos, como o toque zero 
através de máquinas automáticas. Ajudam 
muito, mas não substituem a mão de obra”, 
conta ela.

Ao longo de sua carreira, Fábia apren-
deu com grandes nomes da serigrafia, a 
quem retribui com um agradecimento.

“Minha gratidão sem dúvidas vai para 
Wilson Rocha Júnior, que me deu a pri-
meira oportunidade; a Tarcísio Correia, da 
Seripan, que me fez enxergar que eu seria 
a melhor vendedora de silk que ele pode-
ria ter (palavras dele); e, sem dúvidas, ao 
eterno José Roberto Andreasi, fundador da 
Fremplast, que dedicou seus últimos dias 
de vida a me ensinar a ser uma técnica de 
silk parecida com ele, honesta, e, acima de 
tudo, respeitando os clientes. Desde os que 
nos abrem o portão até os que nos levam 
a um escritório a fim de efetivar a compra. 

José Roberto me ensinou tudo que prego 
hoje, o homem mais honesto desse ramo; 
era apaixonado pelos seus clientes, amava o 
silk como a própria vida. A ele minha maior 
gratidão. Se mil vidas eu tivesse, eu esco-
lheria a serigrafia, não me vejo em outra 
área de atuação sem ser o silk.

Vivo de silk, não somente nas vendas 
de produtos, mas nos cursos, e isso me faz 
ser sem dúvida mais feliz”, finaliza Fábia.

Fábia Bento da Silva

Veterano

“Se mil vidas eu tivesse, 
eu escolheria a serigrafia, 
não me vejo em outra área 
de atuação sem ser o silk”

https://www.facebook.com/
fabiasilkoficial/

Por: Mara de Paula Giacomeli

https://www.lojapolytex.com.br/
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Centergraph do Norte para o Brasil

A Centergraph, com sua base em 
Porto Velho (RO), coloca para o mercado 
nacional toda a sua linha de produtos.

Tem como missão fornecer a seus 
clientes soluções completas, sustentá-
veis e de qualidade para os segmentos 
de comunicação visual, gráfica, sublima-
ção e serigrafia, visando atender ao má-
ximo as expectativas dos clientes.

Vem se tornando a empresa com 
maior crescimento contínuo em distri-
buição de materiais gráficos, buscando o 
reconhecimento por oferecer melhores 

produtos e serviços.
 Segundo seu diretor, Inácio, o mo-

mento é de expandir as fronteiras:
“Queremos oferecer ao mercado na-

cional toda a nossa linha de produtos, o 
mercado precisa saber que temos linhas 
de produtos próprios. No momento es-
tamos colocando à disposição do merca-
do lonas, adesivos, ACM e muito mais; 
nossa loja é completa, com estoque para 
atender qualquer demanda em qualquer 
parte do país, com preços imbatíveis”, 
comenta.

A Centergraph possui à disposição 
para todo o país as seguintes marcas:

Sky Print – adesivos para impressão 
com 2 anos de duração.

Neo Print – adesivos promocionais 
com 1 ano de garantia.

NEO BOND – ACM.
Neo Flex – lonas 280 e 440, de diver-

sas larguras.

PVC expandido.
Em todas as linhas de adesivos, ofe-

rece as opções: com brilho, fosco, trans-
parente, blackout e perfurados.

Seus adesivos coloridos possuem 
uma linha completa para uma gama 
muito grande de cores.

“O momento é de buscar opções, 
estamos aqui para oferecer o que temos 
de melhor. Já está em desenvolvimento 
um lançamento: o vinil refletivo. Não 
estamos no mercado para sermos mais 
um, e sim sermos o que oferece bons 
preços, bons produtos e bons negócios”, 

finaliza o diretor da empresa.
Centergraph, uma empresa que 

abraça o Brasil.

Ligue e tire suas dúvidas:
(69) 3224-1940
(69) 99947-2210

Contate pelo e-mail
atendimento01@centergraphbr.com
centergraph.ecomerce@gmail.com

https://www.centergraphbr.com/

Mercado

“Não estamos no mercado 
para sermos mais um, e sim 
sermos o que oferece bons 
preços, bons produtos e bons 
negócios.”
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Vivemos um momento em que as em-
presas vêm buscando o apoio da tecnologia 
para continuar atuando em seus meios, se 
adaptando à crise provocada pela pandemia.

Para melhorar os processos de comunica-
ção digital e vendas, a automação de marke-
ting é uma técnica eficaz, que, com o apoio 
de um software, classifica o grau de interesse 
do internauta em determinado produto ou 
serviço, conhece seus interesses, e, a partir 
daí, a empresa direciona a força de vendas 
para onde há maior potencial de conversão.

A automação de marketing é um método 
que utiliza o tradicional e-mail aliado a pro-
gramas para automatizar o envio de mensa-
gens e criar um fluxo inteligente de comuni-
cação da empresa. A técnica vai além de um 
simples e-mail marketing. É uma estratégia 
de marketing digital abrangente que torna 
a comunicação mais assertiva e, consequen-
temente, ajuda a aumentar os lucros de um 
empreendimento mais rapidamente.

Nada menos que 72% das pessoas pre-
ferem receber conteúdos promocionais por 
e-mail ao invés das redes sociais. Os números 
são da MarketingSherpa, editora americana 

que faz estudos na área de marketing, e mos-
tram o potencial do bom e velho e-mail. Na 
mesma direção, a americana CampaignMo-
nitor afirma em estudo que o e-mail é 40 
vezes mais efetivo para aquisição de novos 
clientes do que redes sociais como Facebook 
e Twitter.

No Brasil o cenário não é diferente. 
As empresas estão, cada vez mais, usando 
técnicas que agregam internet e outras tec-
nologias para aumentar o faturamento e a 
carteira de clientes. Lançamentos de produ-
tos, nutrição e pontuação de leads, acompa-
nhamento do fluxo de visitantes de um site, 
formulários inteligentes e principalmente 
comunicação multicanal que envolvem envio 
de e-mail, SMS e outras integrações.

A automação de marketing é uma tecno-
logia fundamental que permite a integração 
de diversas práticas modernas de marketing 
como geração, nutrição e pontuação de lea-
ds; segmentação; vendas cruzadas; reten-
ção; medição do retorno de investimento 
do marketing, entre outros. É possível rea-
lizar manualmente algumas dessas práticas 
quando se trata de volumes pequenos, mas 
se pensar em grandes volumes de dados e in-
formações, a tecnologia se torna obrigatória.

A automação de marketing é basicamen-
te composta das seguintes funcionalidades:

• Marketing por e-mail;
• Landing pages, ou páginas de destino;
• Gerenciamento de campanhas;
• Programas de marketing;
• Geração de leads;
• Predição e pontuação;
• Gerência de leads;
• Integração com CRMs;
• Marketing em redes sociais;
• Gerenciamento de recursos; e
• Análise de marketing.

RELACIONAMENTO

Um dos objetivos da automação de 
marketing é estabelecer relacionamentos 
com possíveis leads, mesmo aqueles que 
não irão adquirir algum produto naquele 
momento. Apenas 20% dos leads estão dis-
poníveis para compra quando procuram sua 
empresa de forma online.

Mas isso não deve ser um motivo de 
desânimo: se a automação de marketing for 
bem-feita e bem-sucedida, a nutrição desses 
leads pode resultar em até 50% a mais de 

vendas, com um custo de até 33% menor por 
lead.

O profissional de marketing deve conti-
nuar em ação, mesmo quando um lead torna-
se um consumidor, ou seja, quando houve a 
conversão. Estreitar e aprofundar o relacio-
namento com o consumidor é fundamental. 
Vender mais do mesmo produto ou produtos 
adicionais para esse comprador, assim como 
ter a lealdade e a retenção dele, é o sonho de 
qualquer profissional de marketing.

Um relacionamento com um cliente é 
mais do que enviar um e-mail de vez em 
quando. Você precisa de várias informações 
a respeito da personalidade do comprador, 
seus interesses, desejos… ou seja, é um rela-
cionamento como outro qualquer.

E aí entra a automação de marketing, fa-
cilitando o processo.

Fica a dica!

NOBERTO KICUTI

NOBERTO KICUTI
Diretor Técnico da Procesys MKTi
nkicuti@procesys.com.br
(11) 2251-6990
(11) 96631-6776

Automação de marketing: a grande aposta das empresas

Coluna

https://www.hostnet.com.br/


ÚLTIMA EDIÇÃO:

8,5 mil visitantes 110 estandes +350 marcas
representadas 50 horas de 

conteúdo

maquintex.com.brSEJA UM EXPOSITOR:

Edna Paula: ednal@fcem.com.br - 11 99446.3523

Destaque sua empresa no evento
que vai movimentar a indústria

de comunicação visual do Norte e Nordeste!

14 a 16
de setembro

13h às 21h - Fortaleza/CE
Centro de Eventos

do Ceará 
Pavilhão Oeste

Promoção:Apoio:

Evento
simultâneo:

Eventos
paralelos:

02-10-21_anuncio-signs-26x29-serigrafico.indd   1 10/02/2021   14:00

https://maquintex.com.br/quero-visitar/


Escaneie o código QR e 
conheça nossas soluçõeswww.thync.it/business     011 97434 3251      

 POR QUE FICAR PROCURANDO INFORMAÇÕES, 

QUANDO ACHÁ-LAS É TÃO FÁCIL COM A  

THYNC.IT

www.thync.it/qr/oserigrafico

http://www.daspat.com.br
https://thync.it/business


SÃO PAULO - SP VILA VELHA - ES

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

Sacos e sacolas plásticasSacos e sacolas plásticas

Tel.: (11) 3229.6866
         (11) 98801-8537   vendas@marfelsacolas.com.br

www.marfelsacolas.com.br
Rua Paula Sousa, 446 - 01027-001 - São Paulo-SP

• Alta e baixa densidade
• Todas tratadas para impressão
• Várias opções de cores e modelos

SOLICITE O NOSSO MOSTRUÁRIO

®

         (11)

Onde Comprar
SÃO PAULO - SP CAMPINAS - SP

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

CAMPINAS - SP

PIRASSUNUNGA - SP

Rua Uruguaiana, 265 - Bosque - Campinas/SP

Silk Screen

(19) 3255-8031
(19) 9.8264-8004

mailto:contato%40newcolorsublimacao.com.br?subject=Contato
http://marfelsacolas.com.br
http://www.silkpress.com.br
http://www.candido.com.br/corrida.html
http://inovacaosilk.com.br/
https://www.higval.com.br/
http://marfelsacolas.com.br/
https://cooperscreen.com.br
https://cooperscreen.com.br/
http://www.silkpress.com.br/
mailto:contato%40newcolorsublimacao.com.br?subject=Contato
https://www.silkbrasil.com.br/
mailto:bannersecologicos%40gmaisl.com?subject=Contato
https://www.facebook.com/artnews10adesivos/
https://www.atelieloja.com.br/


FORTALEZA - CE

Seus clientes sumiram?

É claro que a pandemia traz a re-
boque uma grande crise econômi-
ca. Isso é inegável, mas existe uma 
transformação tecnológica sobre a 
etapa de compra do consumidor se 
consolidando muito antes do isola-
mento social, e é aqui que está o X da 
questão.

Quantos de nós preparou correta-
mente ou até minimamente a vida 
online dos nossos negócios?

Pois bem…
É certo que, com a obrigatorie-

dade ainda maior de isolamento, o 
consumo tende a continuar caindo, 
mas é certo também que existe uma 
demanda reprimida que não vai dei-
xar outra  opção aos consumidores 
que necessitam comprar: as compras 
online.

VOCÊ CONHECE
SEU CLIENTE?

O consumo é um ato 100% emo-
cional e, se você conhece seu públi-
co, já tem meio caminho andado. A 
tecnologia permite aprofundar esse 
conhecimento nos entregando dados 
sobre preferências, ticket médio, sa-
zonalidade, geolocalização, diferen-
ças culturais e muito mais informa-
ções sobre o consumidor.

De posse desses dados, podemos 
ser mais assertivos na comunicação 
e criar campanhas com mensagens 
que realmente impactem cada consu-
midor de forma personalizada, com 

apelo muito mais emocional, atrain-
do e transformando-o em cliente fiel.

A jornada para conseguir a fide-
lização de um cliente, como já disse 
algumas vezes, não é uma corrida de 
100 metros rasos, portanto se prepa-
re para uma maratona. Também não 
existe uma receita de sucesso pronta, 
coloque a mão na massa e desenvolva 
sua própria receita.

NÃO EXISTE ALMOÇO DE 
GRAÇA!

Google, Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn, grandes portais 
de notícias e mesmo o portal do seu 
segmento não vão mostrar seu negó-
cio para muitas pessoas se você não 
investir em campanhas de impul-
sionamento. Isso precisa ficar bem 
claro, afinal esse é o negócio dessas 
empresas — negócio é negócio e vi-

ce-versa.
Porém existe uma falsa simetria 

em marketing digital que vende a 
“fórmula mágica” de que apenas fa-
zer posts e compartilhar entre seus 
grupos de interesse fará suas vendas 
acontecerem, mas isso é o mais puro 
“marketing dos sonhos”.

Boas campanhas de impulsiona-
mento pensadas por profissionais da 
área não custam muito e são necessá-
rias em qualquer modelo de negócio, 
afinal quem não aparece não é lem-
brado.

 Finalizo dizendo que a tecnologia 
é a nossa grande aliada nos negócios, 
e a “cerejinha do bolo” são as PESSO-
AS.

Fiquem à vontade para tirar dúvi-
das deixando sua mensagem.

Negócios On-Line

Bruno Eloi

Bruno Eloi, especialista em negócios 
digitais.
www.brunoeloi.com.br.
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Agenda

Curso On-line
Estamparia de Sucesso 3.0

Informações:
www.silktv.com.br

Curso On-line
Cromias: A Fotografia na Serigrafia Têxtil 

Informações:
www.silktv.com.br

Data 23/06/21 a 26/06/21 (nova data)
Evento: Feira – Fespa Digital Printing

Local: Expo Center Norte- Pavilhão Azul
 Informações: www.fespabrasil.com.br

Data 10/08/21 a 13/08/21 (nova data)
Evento: Feira – Febratex

Local: Parque Vila Germânica- Blumenau/SC
 Informações: www.febratex.com.br

Data 21/07/21 a 24/07/21
Evento: Feira – FuturePrint 

Local: Expo Center Norte
 Informações:

www.feirafutureprint.com.br

Data 14/09/21 a 16/09/21
Evento: Feira – Signs Norte-Nordeste 

Local: Centro de Eventos do Ceará
 Informações:

www.maquintex.fcem.com.br
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Lançamentos
Lançamento digital do livro 
“Parâmetros da Serigrafia”, 
de Sylvio Mraz

28 de março - Dia do Serígrafo

O livro que deveria ser o livro 
de cabeceira dos serígrafos

Com o intuito de prestar uma colabo-
ração aos nossos clientes e amigos, pro-
duzimos este estudo de serigrafia mos-
trando o que se pode fazer de melhor para 
aumentar a qualidade e a produtividade 
da serigrafia no Brasil.

Aqui você vai encontrar a raiz da se-
rigrafia, o que fazer, como fazer e com o 
que fazer. E ainda, tratamento de imagens 
e aprendizado com programas de compu-
tador.

A essência da serigrafia vista por um 
profissional de larga experiência interna-
cional, um veterano e excelente técnico 
em serigrafia, consultor e, acima de tudo, 
um apaixonado pela serigrafia.

Sylvio deixa para nós o seu cabedal 

Serigrafia, a arte milenar de tornar realidade o sonho de artistas.
Serigrafia, a arte de colocar em imagem ideias e invenções.
Serigrafia, essa arte que não se curva a nenhum outro processo de impressão.
Por um tempo, desrespeitada e deixada no proscênio, hoje reconhecida como 
uma das mais completas áreas de impressão, arte essa capaz de imprimir sobre 
todos os tipos de substratos, dando vida às cores, transformando modas, crian-
do e recriando opções de impressão.
A você, trabalhador, a você, SERÍGRAFO, que faz dessa arte seu dia a dia, que faz 
da serigrafia sua profissão, que abraçou a serigrafia com paixão e entusiasmo, 
que faz da arte a sua vida, PARABÉNS!
Que você continue a acreditar nesta arte milenar, fazendo arte e gerando sorri-
sos, puxando rodo e sendo feliz por ser SERÍGRAFO!

A produção de sua empresa parou devido 
a um problema em uma de suas máquinas. 
Cada minuto que passa representa um 
grande prejuízo e, para piorar a situação, 
sua equipe de manutenção não localiza as 
informações necessárias para fazer o re-
paro.
Essa situação é mais comum do que ima-
ginamos.
Pensando nessa necessidade, a Dynatag 
criou uma maneira simples e de baixo 
custo que qualquer pessoa pode utilizar, 
apenas usando a câmera do celular.
Quer saber mais? 
Veja nosso conteúdo em:

https://thync.it/qr/mevYXVi7aiiiRW31wl7s
ou escaneie o QR Code ao lado:

de sabedoria em páginas que será, para 
muitos, de uma ajuda inestimável, uma 
aula de serigrafia, sem floreios, lingua-
gem simples e eficiente para quem quer 
aprender, praticar e se tornar um profis-
sional na serigrafia.

Obrigado, Sylvio, por essa determina-
ção e vontade de tornar a serigrafia uma 
área de profissionais capazes e prepara-
dos para fazerem o melhor na profissão.

sb.mraz@oul.com.br

Guia Agabê para identificação e solução de problemas
na preparação de matrizes serigráficas

* Exposição e revelação

Problema Causa Solução

A CAMADA DE
EMULSÃO
APRESENTA FUROS
E ESTÁ SOLTANDO
DURANTE
A REVELAÇÃO
(DELAMINANDO)- 
PARTE 02

A emulsão diazói-
ca foi seca
a temperatura 
alta, causando a
degeneração do 
sensibilizador.

• Não secar matrizes com 
emulsões diazóicas em tem-
peraturas superiores a 40ºC. • 
Controlar a temperatura e nível 
de umidade na estufa.

Fonte de luz incor-
reta.

• Fotografar as emulsões pré-sen-
sibilizadas ou sensibilizadas com 
Diazo somente com uma fonte de 
luz rica
em raios ultravioleta (3.760 Å).

Revelação im-
própria.

• Revelar com água à temperatu-
ra ambiente (±20ºC). A tempera-
tura não deve exceder a 40ºC.
• Diminuir a pressão da água.

Camada irregular.

• Verificar na etapa 1 “APLI-
CAÇÃO DA EMULSÃO E SECA-
GEM” o problema “camada 
irregular”

www.agabe.com



Visite a principal feira
de impressão digital do país

23 a 26
de junho de 2021

Expo Center  Nor te -  São Paulo

Inscreva-se gratuitamente
agora mesmo!

www.fespabrasil.com.br

Cadastre-se e concorra a
uma Alexa Echo Show 5

de junho de 
Expo Center  Nor te -  São Paulo

Cadastre-se e concorra a
Alexa Echo Show 5
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