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Excelsior se origina do latim, significa 
“sempre acima” e é o lema da cidade norte
-americana de Nova York.

Um dos maiores e melhores criadores 
de histórias e personagens de todos os tem-
pos, Stan Lee, definia excelsior como um 
estilo de vida, e, se você é fã dos seus qua-
drinhos, já deve ter visto essa expressão, 
pois Stan Lee a incluía em várias histórias.

A expressão pode ser ouvida também 
no filme “O Lado Bom da Vida”, através do 
personagem Pat Solitano, interpretado por 
Bradley Cooper.

O filme, baseado no livro homônimo 
de Matthew Quick, conta a tentativa de Pat 
de reconquistar sua ex-mulher e sua nova 
amizade com Tiffany. Pat está determina-

do a reestruturar sua vida, acreditando no 
final feliz.

O filme traz uma mensagem positiva, 
segundo a qual, conforme o título já diz, o 
protagonista tenta sempre ver o lado bom 
da vida, mesmo tendo acabado de passar 
por uma fase difícil.

Quando questionado sobre o que  é 
Excelsior, Pat responde: “Excelsior significa 
que vou pegar toda o negativismo e usar 
como combustível para encontrar o lado 
bom da vida.”

Você tem visto o lado bom da sua vida?
“A maioria das pessoas perdeu a ha-

bilidade de ver o lado bom das coisas, 
embora a luz por trás das nuvens seja 
uma prova de que ele existe.”

Essa frase do livro nos faz enxergar 
além, pois o dia pode estar nublado, mas o 
sol está lá, escondido atrás das nuvens.

Vamos viver de uma forma que tiremos 
o melhor de cada situação. É aquela atitude 
que você já deve ter ouvido: ao ver um copo 
preenchido pela metade, diga: “está quase 
cheio”, e não: “está quase vazio”.

Pequenas formas de enxergar o mundo 
fazem grandes diferenças.

Viva sempre para cima! Viva feliz mes-
mo sem motivos!

Como disse um dia o poeta brasileiro 
Carlos Drummond de Andrade:

“Ser feliz sem motivo é a mais autênti-
ca forma de felicidade.”

Excelsior!

Excelsior

Editorial

Serigrafia e Comunicação Visual
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Continuemos o nosso papo sobre o 
mercado de impressão.

Como todos sabem, a serigrafia re-
monta a 3.000 anos a.C. Que maravilha 
nossos antepassados deixaram para nós, 
quanta criatividade! Já usaram de tudo, 
até cabelo humano, entre outros.

Ainda bem que esse processo se tor-
nou industrial, pois já imaginou se con-
tinuassem a utilizar cabelo humano nos 
dias de hoje? Seria o caos, quantas ONGs 
e manifestações teríamos para agitar e 
ir contra o trabalho de serigrafia! Com 
toda certeza já estaríamos presos ou com 
mandado de prisão em andamento.

Deixemos de ilações e vamos aos 
fatos.

A transformação da serigrafia em 
processo industrial não tirou do mercado 
a informalidade, a diversidade de peque-
nas empresas que vivem e sobrevivem da 
serigrafia, seja no mercado de comunica-
ção visual, brindes ou no mercado têxtil. 
A versatilidade da serigrafia remonta a 
séculos, o que deve ser respeitado pelos 
derrotistas que afirmam e sustentam 

que a serigrafia vai acabar.
Tenho presenciado, nas redes sociais 

e no mercado afora, mais e mais pessoas 
se dedicando a aprender, divulgar e in-
crementar a serigrafia com novas tecno-
logias, tintas e processos.

O rodo continua a ser usado, os bra-
ços a cada dia mais fortes e profissionais 
felizes em aprender as técnicas de traba-
lho da VELHA SENHORA.

Os processos de impressão se comple-
mentam, a sublimação chegou para ficar, 
mas tem muitos detalhes que só podem 
ser executados por serigrafia, como por 
exemplo fazer relevo com sublimação. O 
mesmo acontece em comunicação visual 
e gráfica: quando precisam de uma ima-
gem com reserva e verniz, apelam para 
a serigrafia, pois torna o processo mais 
fácil e rápido.

Entendemos que a cada dia os equi-
pamentos digitais melhoram, se apri-
moram, embarcam mais tecnologia, mas 
ainda está longe o momento em que não 
falaremos mais da serigrafia, que a VE-
LHA SENHORA vai repousar em paz. 

Não, isso não vai acontecer, pois os no-
vos serígrafos não permitirão, eles estão 
chegando com vontade de revolucionar, 
e isso é essencial; juntar a experiência 
dos veteranos e a vontade dos jovens em 
renovar só pode dar coisa boa.

Nós agradecemos às pessoas com-
prometidas em fazer da serigrafia uma 
arte de respeito, valorizada e a cada dia 
mais profissional. Que os novos serí-
grafos procurem aprender e desenvolver 
cada vez mais essa técnica milenar, que 
troquem informações, tornem suas ofi-
cinas a cada dia mais preparadas para 
oferecerem aos clientes soluções práti-
cas e eficientes, dando ao mercado o re-
cado de que a qualidade é um marco na 
serigrafia.

Profissionais, parabéns! Não permi-
tam que venham chincalhar essa nobre 
profissão, esse processo de reprodução 
de imagem, essa técnica de transformar 
sonhos em arte.

Venham, artistas, somos o braço for-
te que colocará no substrato sua criação, 
sua obra, sua arte!

A nossa serigrafia
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Diferença entre os  processos utilizados na estamparia

Quadricromia ou simplesmente cro-
mia (CMYK), Cores chapadas ou Vetoriais 
(Spot Color) e Processos Simulados. Você 
sabe a diferença entre eles? Qual é o me-
lhor uso para cada técnica? 

1-ESTAMPAS VETORIAIS
Os desenhos vetorias são os mais 

comuns dentro da serigrafia e são muito 
utilizados em logotipos, textos, desenhos 
animados, desenhos de traços, etc. As 
artes vetoriais (ou chapados) geralmente 
são criados com o uso de programas de 
gráficos vetoriais, como o CorelDRAW e o 
Adobe Illustrator. Existe também o INKS-
CAPE (https://inkscape.org/pt-br/) que 
é gratuito.  Abaixo um exemplo de arte 
vetorial sendo criada no corel. A grande 
vantagem é que podemos trabalhar com 
tintas de alta cobertura diretamente so-
bre fundos escuros.

PRÓS:
• Impressões sobre um material de 

qualquer cor;
• Utilização de matrizes mais abertas;
• Podem ser utilizados diapositivos 

(fotolitos) mais simples;
CONTRAS:
• Para cada cor é realizada uma 

impressão;
• Necessário maior precisão no 

registro;
• Não conseguimos realizar impres-

sões fotográficas.
 FERRAMENTAS SUGERIDAS:
• Programas gráficos vetoriais como 

Illustrator, CorelDraw, Inks Scape.

2-QUADRICROMIA OU PROCESSO 
CMYK (CYAN, MAGENTA, AMARELO, 
PRETO)

Quadricromia ou simplesmente cro-
mia é o método de impressão largamen-
te utilizado para impressão serigráfica de 
imagens. Usando as tintas cian, magenta, 
amarelo e preto, conseguimos reproduzir 
fotos e imagens complexas. Uma das ca-
racterísticas é que a cromia só funciona 
sobre fundos brancos pois as tintas de cro-
mia são transparentes. Para fundos colori-
dos devemos aplicar uma camada de tinta 
branca antes da impressão.

PRÓS:
• Utiliza 4 cores;
• Impressão de Imagens;
• Reproduzir com fidelidade, qualquer 

cor ou tonalidade (dentro do gamut CMY).

CONTRAS:
• Somente em fundo branco;
• Utilização de matrizes mais 

fechadas;
• São necessários fotolitos de 

alta-performance.
• Requer uma compreensão mais pro-

funda da preparação da matriz (tela) e re-
produção de valores de meio-tom.

• Espectro de cores limitado – neste 
processo nem sempre poderão reprodu-
zir determinadas cores. Se uma estampa 
precisar de um vermelho vibrante, você 
precisará gerar um tela especifica para 
esta cor.

FERRAMENTAS SUGERIDAS:
• Use o Photoshop. Não use um pro-

grama vetorial para separar.
• Plugin CMYK PRO para Photoshop, 

baixa ele grátis aqui: https://www.cmy-
kpro.silktv.com.br/

Temos um super post redigido por 
Leonardo Rocha sobre quadricomia, dá 
uma olhada: https://www.moacirferrei-
ra.com/post/quadricromia

3-PROCESSO SIMULADO
Processo simulado é um método usa-

do para reproduzir quase qualquer ima-
gem no mercado. Isso é feito sobrepondo 
e mesclando cores em um método seme-
lhante ao CMYK, usando meios-tons e 
cores chapadas. Essencialmente, é uma 
maneira de tirar uma foto que historica-
mente seria impressa via CMYK, porem 
utilizando tintas de cobertura (opacas).

Ganhando grande destaque nos úl-
timos anos, o processo simulado é mais 
estável durante a produção, resultando 
em menos impressões erradas, com isto 
está se tornando cada vez mais o método 
preferido de estampar imagens em cami-
setas de todas as cores.

Como qualquer nova técnica, você 
precisa estudar profundamente e 
para isto eu indico o curso do Rafael 
Roan: https://silktv.com.br/produto/
curso-photoshop-serigrafia/. 

No YouTube também você consegue 
aprender mais sobre o processo. 

Um boa opção é contratar free-
lancers especializados em separações 
para ajudá-lo. Existem também plugins 
de Photoshop que fazem a separação 
automaticamente.

 Em nosso curso online ESTAMPARIA 
DE SUCESSO 3.0 fornecemos o GÊNE-
SIS PRO SIMULADOS.  Para saber mais: 

https://estampariadesucesso.com.br/

PRÓS:
• Podemos imprimir sobre um mate-

rial de qualquer cor;
• Utilização de matrizes mais abertas;
• Impressão de Imagens;
• Reproduzir com fidelidade, qual-

quer cor ou tonalidade (dentro do gamut 
CMY).

CONTRAS:
• Algumas vezes pode gerar um alto 

número de matrizes.
Por enquanto é isto. E você? Qual pro-

cesso utiliza na sua estamparia?

Arte impressa no curso de Serigrafia 
Básico Presencial – Prime

Na foto podemos ver um desenho em cro-
mia sendo estampado sobre tecido preto 
utilizando uma camada de fundo branca. 
Esta estampa foi realizada no Curso de 
Serigrafia Presencial Pro+Expert

MoACir FErrEirA atua desde 2007 no ramo seri-
gráfico como consultor, palestrante e coordenador 
da Escola Gênesis / SILKTV, empresa responsável 
pelos cursos, treinamentos e produção de conteúdos 
da Gênesis Tintas e professor e co-fundador do 
Projeto Estamparia do Futuro. Em sua trajetória, 
idealizou o projeto “Saiba Mais” da Arpotex, uma 
coleção de cursos em DVD com mais de 2.000 unida-
des vendidas, e é um dos responsáveis por projetos 
como o programa “Estamparia de Sucesso”, os ví-
deos “Dicas da Gênesis” no youtube, os webinários 
“Terça de Sucesso”, o projeto “Serigrafia em Ação” 
da FuturePrint e o canal “SILKTV”, levando informa-
ção, conhecimento e capacitação através de cursos 
presenciais, cursos online, palestras, workshops, 
treinamentos e consultorias.

https://estampariadofuturo.com.br/

Moacir  Ferreira

Estamparia



Jateado Opaco
Verde Militar

https://imprimax.com.br/
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Efeitos Diferenciados Base Plastisol

Efeito Cratera

Passo a Passo

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

Utiliza-se uma tela de 32 fios/cm² mo-
nofilamento, tinta Plastisol para Jeans e 
pedras tipo quartzo de aquário.

Aplicar o Plastisol para Jeans Vermelho e 
realizar 2 repiques.

Levar para a estufa a 170ºC por 3 minu-
tos.

Como as pedras não aderem na tinta, 
remover as mesmas manualmente ou com 
o auxílio de uma escova.

O Efeito Cratera 
está pronto. 
Utilizado este tipo 
de pedra, a estampa 
fica com o aspecto 
similar à textura de 
uma esponja.

1 2

Entre cada aplicação do Plastisol, fazer 
uma pré-cura intermediária com flash 
cure ou soprador térmico. Deixar o último 
repique sem curar.

Retirar o tecido da mesa de impressão 
e com o auxílio de um recipiente, jogar 
as pedras de quartzo sobre a estampa 
úmida.

3 4

Espalhar as pedras por toda a área da 
estampa.

Utilizando uma base dura e lisa, pressio-
nar levemente as pedras para que elas 
penetrem no Plastisol.

5 6

7 8

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

Tecidos técnicos para serigrafia

Os tecidos técnicos têm uma importân-
cia fundamental para se imprimir em seri-
grafia. É o tecido serigráfico que controla o 
fluxo da tinta que irá passar por suas tra-
mas. O tecido é o responsável por ancorar 
a emulsão e também ajuda na reprodução 
dos detalhes de uma imagem.

Para entendermos um pouco mais so-
bre o assunto, precisamos saber sobre as 
suas classificações:

1) Lineatura: Refere-se à quantidade 
de fios por centímetro linear. Por exemplo, 
dentro de 1 centímetro linear, poderemos 
ter 10 fios, 21 fios, 32 fios, 42 fios, 54 fios, 
61 fios, 77 fios, 90 fios, 100 fios, 110 fios, 
120 fios, 150 fios, 165 fios, 180 fios e 200 
fios, para citarmos os mais comuns.

Devemos perceber que quanto maior a 
quantidade de fios, mais fechada a trama se 
torna e, por consequência, maior é o nível 
de filtração que a malha terá.

Com essa informação, eu posso deter-
minar quais são os tipos de tintas que po-
derei utilizar em cada tipo de trama, pois 
as tintas mais encorpadas devem ser tra-
balhadas com as malhas mais abertas, com 
menor quantidade de fios, e para as tintas 
mais aquosas eu devo trabalhar com as ma-
lhas mais fechadas.

Normalmente, para as tintas à base 
de água e plastisol, para a impressão em 
camisetas, trabalhamos com tramas mais 
abertas, entre 32 a 90 fios; e para as tintas 
à base de solventes, entre 90 a 120 fios. Já 
para as tintas que secam por cura ultravio-
leta, trabalhamos com tramas entre 150 e 
200 fios.

2) Diâmetro:A segunda classificação é 
o diâmetro do fio, que também é um fator 
muito importante no que se refere à des-
carga da tinta. Todo um trabalho pode ser 
comprometido quando não damos aten-
ção a esse ponto. Temos, por exemplo, um 
tecido de 120 fios por centímetro linear, 

porém com diâmetros diferentes: 120.35 e 
120.40, sendo o segundo número o diâme-
tro dado em micras.

3) Construção: A terceira classificação é 
quanto à sua contrução.

Temos dois tipos de construção do teci-
do, a saber PW (Plan Wave ou tafetá ou 1:1) 
e TW (Twill Wave, sarja, 2:1 ou 2:2).

4) Tipo do fio. A quarta classificação 
trata-se do tipo do fio dos tecidos técnicos.

Podemos dizer que os tecidos podem 
ser de multifilamentos ou monofilamentos. 
Os multifilamentos são menos utilizados, 
por não terem uma precisão no depósito de 
tinta, já os monofilamentos têm uma depo-
sição de tinta mais adequada.

5) Cor: A quinta classificação é a cor do 
tecido.

Temos, normalmente, dois tipos de co-
res: o tecido branco e o tecido amarelo.

O tecido branco não ajuda muito a re-
velação dos detalhes finos de um desenho, 
já o tecido amarelo ajuda muito em uma 
revelação quando temos detalhes finos de 
uma imagem, devido à questão da difração 
de luz ocasionada pelas tramas dos fios.

No tecido amarelo, quando os raios ul-
travioleta atravessam a malha serigráfica, 
os raios mudam de cor e não atrapalham 
nos detalhes da gravação da matriz, con-
forme o desenho a seguir:

Com essas classificações, podemos ago-
ra definir o melhor tecido para cada tipo de 
trabalho, lembrando sempre que todos os 
tecidos suportam determinadas tensões; 
essas tensões são medidas em N/cm² e uti-
lizamos um aparelho chamado tensiômetro 
para medi-las. Para cada trabalho, lineatu-
ra, diâmetro e medida do quadro, temos 
que ter uma tensão a ser definida. Não é 
porque o fabricante diz que o tecido supor-
ta 30 N/cm² que iremos trabalhar com essa 
tensão.

Existem tabelas técnicas que nos mos-
tram outros valores não menos importan-
tes que também podemos observar, como 
área aberta em porcentagem e volume teó-
rico de tinta que cada tecido deposita em 
uma superfície.

Eu sigo à disposição.

Muito obrigado

PES 10-270 PW PES 42-80 

PES 120/35 PES 120/40

PES 77-48 PW 

       Fonte de Luz

       Fonte de LuzSarja (2:2)

TABELA TÉCNiCA

Tafetá (1:1)

PES 165-27 

ANDrÉ MANZATTo - Técnico Serigráfico – Agabê 
Tecnologia Ind. e Com. Ltda.

André Manzatto

Sarja (2:1)

Im
ag

en
s:

 A
ga

bê
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Capa

Mesmo em meio a uma crise sa-
nitária por conta da pandemia de Co-
vid-19, houve um crescente número 
de microempreendedores individuais 
(MEIs) registrados no ano passado, to-
talizando quase dois milhões de novos 
contribuintes, um aumento de 20% 
em relação ao ano anterior.

Uma indústria que toma uma gran-
de fatia dessa porcentagem é o merca-
do gráfico, segmento com grande pers-
pectiva de lucro com retorno rápido e 
baixo investimento.

A arte dos produtos personalizados 
atrai compradores por ser um produ-
to geralmente exclusivo, seja ele uma 
peça de roupa, um adereço ou um pro-
duto todo especial.

Com a introdução dos equipamen-
tos computadorizados ficou ainda mais 
fácil diversificar as opções, a exemplo 
do mercado de fotoprodutos.

Fotoproduto é uma solução prática 
e rápida para um marketing agressivo 
e exclusivo, uma forma de agradar, de 
forma diferenciada, grandes e peque-
nos clientes. Os equipamentos utiliza-
dos começam nas impressões caseiras, 

Por: Mara de Paula Giacomeli soluções rápidas e práticas até chegar-
mos aos equipamentos industriais, 
da impressão digital à sublimação, da 
serigrafia à termotransferência. Esse 
é o universo que está à disposição do 
mercado para colocar, no substrato, a 
sua ideia, a sua imagem.

Hoje você pode ter uma caneca, 
um prato, um chaveiro especial ou até 
grandes peças, como uma cortina to-
talmente personalizada ou paredes de-
coradas, com imagens exclusivas.

Empreendedores e clientes podem 
usar da criatividade e transformar seu 
sonho em realidade dentro do conceito 
de exclusividade em termos de impres-
são e criação de peças personalizadas.

Outro mercado que vem crescendo 
é o de brindes especiais, fabricados sob 
encomenda e com perfis e imagens di-
ferenciadas. O mercado de máquinas 
para fotoprodutos está em alta, pois 
são equipamentos de pequeno porte 
que se acomodam em qualquer espaço 
e cujo custo é acessível, o que oferece 
oportunidade de trabalho para quem 
está em casa e precisa de uma renda 
extra. Isso não significa, no entanto, 
que não tenhamos empresas prepara-
das e muito bem equipadas para forne-
cer o que você precisa nesse segmento.

Para você que quer ampliar seu 
portfólio de trabalho, agregar à sua 
empresa opções para atender o seu 
cliente, trazer para dentro de casa so-
luções de impressão e versatilidade em 
produtos e serviços, essa é uma opção.

Patricia Sousa, proprietária da 
Daspat Personalização, atua na área 
de presentes , brindes, papelaria e 
tudo o que envolve qualquer tipo de 
personalizado.
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Arte by Bia Ateliê Criativo

Agradecimentos:

Daspat Personalização
www.daspat.com.br
www.instagram.com/daspatpersonalizacao
(11) 96204-5553 / (11) 2028-0412

Arte by Bia Ateliê Criativo
@artebybiaateliecriativo (Instagram)
E-mail: artebybia@hotmail.com
(19) 97159-8776

A revolução do mercAdo gráfi co – Produtos PersonAlizAdos
“A ideia de abrir um negócio com 

personalização veio a partir do conta-
to que eu comecei a ter com esse mer-
cado através do jornal. Trabalhando 
no Serigráfico, eu comecei a conhecer 
equipamentos, insumos e todas as 
possibilidades que envolviam o que na 
época era chamado de fotoproduto. Eu 
sempre gostei de produtos exclusivos e 
ali vi a oportunidade de unir uma pai-
xão a um negócio. As informações vie-
ram todas via O Serigráfico. Participa-
va das feiras, via as possibilidades, e a 
maioria das empresas que produziam 
equipamentos para personalização era 
anunciante do jornal, então foi bem 
fácil. Alguns processos que não tenho 
internamente, eu terceirizo. Meu pú-
blico-alvo vai desde pessoas que bus-
cam presentes criativos a empresas 
que querem produzir brindes. Tam-
bém atuo no desenvolvimento destes 
produtos, comenta.

Temos no mercado equipamentos 
de impressão que oferecem a possibi-
lidade de imprimir sua imagem sobre 
uma variedade de substratos e dar asas 
a sua imaginação.

Um nicho que tem crescido junto 
a esse mercado é o da decoração. Con-
sumidores cada vez mais querem um 
produto exclusivo para sua casa e vão 
em busca de um produto personaliza-
do. A diversidade de opções é extensa, 
o que dá opções diversas e torna a casa 
mais bonita e única.

Dispomos, no mercado, de uma 
variedade de opções de tecidos que 
podem ser sublimados, criando roupas 
exclusivas, camisetas diferenciadas. 
Tudo se transformou com a introdu-
ção da informática no mercado de pro-
dutos personalizados, a versatilidade 
de execução é grande, as opções tam-
bém são amplas e o mercado oferece 
essa oportunidade de exclusividade”, 
comenta Patricia.

Núbia Regina Pereira Alexandrino 
conta que já trabalhava com artesana-
to há 10 anos, mas foi somente no ano 
passado, em meio à crise, que ingres-
sou no segmento da sublimação:

“Arte by Bia Ateliê Criativo come-
çou como um hobby no artesanato em 
MDF há cerca de 10 anos, para presen-
tear amigos, e foi ganhando espaço e o 
gosto das pessoas, surgindo então um 
pequeno negócio. A ideia de persona-
lizados com sublimação surgiu há me-
nos de um ano, como um presente divi-
no através de um ser muito especial, o 
Matheus (meu filho), que me mostrou 
que eu tinha capacidade de ir além.

Há possibilidade de ingressar nes-
se ramo que vem crescendo gradativa-
mente principalmente neste momen-
to que o mundo enfrenta. As grandes 
festas e eventos foram atualizados por 
momentos mais intimistas, levando à 
importância de demonstrar mais afeto 
e carinho, eternizando em produtos 
personalizados. De fato não houve um 
planejamento pré-estabelecido, como 
habitualmente as pessoas que preten-
dem abrir seu próprio negócio fazem. 
A sublimação caiu literalmente em mi-
nhas mãos através de um anúncio da 
venda de uma prensa térmica, onde 
meu filho me enxergou na possibili-
dade de trabalhar na confecção de per-
sonalizados, já que tenho facilidade e 

habilidade com produtos artesanais. 
Não conhecia absolutamente nada so-
bre a área, e mesmo já tendo visto al-
guns trabalhos prontos, não fazia ideia 
dos bastidores da profissão. Me aven-
turei na internet em busca de mais 
informações, observei profissionais 
da área na região onde moro e fui me 

encantando cada vez mais pelo traba-
lho”, relata.

Em meio a tantos novos empreen-
dedores, empresas do ramo fazem uso 
de diferenciais a fim de se destacarem 
no mercado.

“Fornecemos flexibilidade e bom 
atendimento, buscamos soluções para 

Empreendedores 
e clientes podem 
usar da criatividade 
e transformar seu 
sonho em realidade 
dentro do conceito 
de exclusividade em 
termos de impressão 
e criação de peças 
personalizadas.

nossos clientes e, quase sempre, conse-
guimos atender às suas necessidades. 
O atendimento também é personaliza-
do e é considerado nosso ponto forte”, 
comenta Patricia, da Daspat.

Dedicação, responsabilidade e 
confiança é o lema de Núbia em sua 
empresa:

“Não é só sobre vender sua mão 
de obra e sim proporcionar ao cliente 
sentir através da criação e confecção 
do seu produto todo o carinho e amor 
que tenho pelo que faço, desde o aten-
dimento até o momento da entrega, 
quando ao abrir sua embalagem conse-
guirá perceber toda a dedicação. Poder 
trabalhar com o que se ama é um privi-
légio para poucos”, comenta a proprie-
tária da Arte by Bia.

Para que o negócio flua, é neces-
sário investir em publicidade a fim de 
tornar seu produto visível e conhecido.

“O networking é o principal veículo 
de divulgação de nosso trabalho. As in-
dicações sempre têm uma força muito 
grande quando se trata de personali-
zados. Também anunciamos no Seri-
gráfico, o que nos ajuda muito e traz 
clientes que não alcançaríamos sem o 
jornal. Também divulgo em grupos de 
economia colaborativa e redes sociais. 
Este é um mercado ávido por novi-
dades e quem quer estar nele precisa 
estar o tempo todo atualizado e usar 
de toda a sua criatividade para criar 
novos produtos e oferecer inovações”, 
finaliza Patrícia.

Com o objetivo de facilitar o acesso 
à informação, o Sebrae disponibiliza 
para empresários e empreendedores o 
Boletim Indústria Gráfica, através do 
site: www.sebrae.com.br.

“Tudo se transformou 
com a introdução da 
informática no mercado 
de produtos personali-
zados, a versatilidade 
de execução é grande e 
as opções também são 
amplas .”

Patricia Sousa, proprietária 
da Daspat Personalização

“Não é só sobre vender 
sua mão de obra e sim 
proporcionar ao cliente 
sentir através da cria-
ção e confecção do seu 
produto todo o carinho e 
amor que tenho pelo que 
faço.”

Núbia Regina, proprietária do 
Arte by Bia Ateliê Criativo 
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Side Santana nasceu na cidade de 
Borrazópolis, região norte do Paraná, 
próximo de Apucarana, que um dia foi 
a capital do Boné.

Santana, como é conhecido no mer-
cado, é formado em Pedagogia e fluen-
te em espanhol.

Seus primeiros passos no mercado 
de serigrafia se deram através da in-
dústria mecânica, produzindo máqui-
nas e equipamentos para serigrafia.

Começou na indústria Prolin, que 
mais tarde veio a se tornar Otiam. Por 
volta de 1978, a pedido do senhor Bru-
no Farnaquia, da Flamacolor, um pio-
neiro da serigrafia, começou a fabricar 
equipamentos para esse nicho. Funda-
ram então a Seribrás e, anos depois, 

a Sericenter, em Londrina, que virou 
Serilon. Compraram a Ponto Estúdio 
Rio de Janeiro, que se transformou em 
Carioca Silk.

“Estive também em Assunção, no 
Paraguai, com uma loja de materiais 
serigráficos; fundei a Fabricolor PY, 
este era o nome da fábrica de tintas 
do Ioshimi, hoje Gênesis. Nos anos 80, 
eu vendia essa marca e gostava. Outra 
marca da época era Karwin. Devido à 
pandemia de 2020, vendi minha loja 

em Assunção e voltei para o Brasil”, re-
lata Santana.

Passou pela Imah Paraguay, outro 
nome de respeito no mercado serigrá-
fico, e atualmente está na Phenix, in-
dústria de máquinas e equipamentos 
para serigrafia.

Santana sempre atuou na área de 
vendas de equipamentos para serigra-
fia e se tornou um nome respeitado 
pelo seu vasto conhecimento e por sua 
integridade ao oferecer soluções para 
empresas e clientes.

Fazendo um paralelo no decorrer 
dos tempos, Santana chegou à conclu-
são de que o mercado está em um mo-
mento insatisfatório:

“Diversas empresas de porte e for-
tes no mercado de serigrafia saíram do 
ramo, pois, com a chegada dos equipa-

mentos chineses, algumas se tornaram 
inviáveis, consequentemente baixaram 
as portas, um prejuízo para o mercado. 
Devíamos valorizar mais as empresas 
nacionais, estamos transferindo traba-
lho para a China. Quando compramos 
equipamentos de lá, colocam a indús-
tria nacional em xeque, esse é o motivo 
de tantas empresas fecharem.

 Tive a oportunidade de trabalhar 
com o Júlio Maito Filho e com o Le-
onardo Silva, na Otiam, e com o Car-

los Bostelman, na Phoenix, pessoas a 
quem agradeço, pois me deram a opor-
tunidade de estar neste mercado, abri-
ram as portas de um segmento que eu 
não conhecia, apostaram na minha ca-
pacidade e fizeram de mim o profissio-
nal que sou hoje. O mercado mudou, 
chegaram novos profissionais e, com 
a saída de empresas e o trabalho sério, 
fez da Phoenix uma empresa forte e 
bem-conceituada; estamos navegando 
em águas calmas, nossos equipamen-
tos são bem aceitos no mercado, nosso 
compromisso é oferecer soluções com 
qualidade e durabilidade, essa é a for-
mula mágica da Phoenix Equipamen-
tos Serigráficos.

O que posso afirmar é que participei 
da evolução da serigrafia, acompanhei 
todas as feiras que aconteceram no 
Brasil, o desenvolvimento do mercado, 
dos equipamentos e dos profissionais, 
empresas começaram e terminaram, 
assim foi se formando o mercado na-
cional”, comenta o veterano.

Participando de uma das feiras do 
ramo serigráfico com a empresa Otiam, 
Santana conta um fato divertido:

“Nosso stand era muito procurado 
pelos profissionais do mercado, o Leo-
nardo tem espírito de gozação e, numa 
tentativa de dispersar quem só ficava 
por ali bebendo e comendo, até mesmo 
atrapalhando a recepção de compra-
dores, trocou os potes de petiscos por 
ração para cachorro. Foi muito diverti-
do, pois muitos comeram e não recla-
maram, e alguns que comeram riram 
muito quando souberam”, relembra.

Santana indica perseverança e ati-
tude a quem está adentrando no mer-
cado:

“Vocês que estão se tornando pro-
fissionais, não desistam na primeira 
dificuldade, hoje está mais fácil, temos 
literaturas explicando o processo, má-
quinas e equipamentos que facilitam 
o trabalho, a tecnologia chegou para 
ficar, procurem saber o que está acon-
tecendo no mercado, não fiquem espe-
rando baterem à sua porta. Vão à luta!

O mundo digital está aí, a serigrafia 
ainda é analógica, precisa de braço para 
puxar o rodo; apesar de termos máqui-
nas automáticas, a maior parte dos 

trabalhos ou das oficinas de serigrafia 
ainda é manual, então mãos à obra!

As redes sociais estão cheias de 
informações, apurem, não entrem de 
cabeça, confiram e só façam se tiverem 
certeza da fonte. A internet é terra de 
ninguém, tem coisas boas e outras nem 
tanto.

Acreditem, a serigrafia não vai aca-
bar, sempre teremos o que fazer, ela se 
reinventa, e teremos muito o que fazer 
para o futuro”, finaliza o veterano.

Side Santana: um veterano que faz parte da evolução da serigrafia

Veterano

Por: Mara de Paula Giacomeli

Acreditem, a 
serigrafia não vai 
acabar, sempre 
teremos o que fazer, 
ela se reinventa, 
e teremos muito 
o que fazer para o 
futuro.”

Vocês que estão se 
tornando profissionais, 
não desistam na 
primeira dificuldade, 
hoje está mais fácil, 
temos literaturas 
explicando o 
processo, máquinas 
e equipamentos que 
facilitam o trabalho.”
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Completamos um ano de convivência 
com esta nova realidade decorrente da 
pandemia. As empresas e o comércio so-
freram (e ainda sofrem) com as medidas 
restritivas e o distanciamento social.

Contudo, viver sob uma crise com lon-
gos períodos de instabilidade econômica já 
era uma característica da realidade brasi-
leira pelo menos desde 2014.

A consequência natural e imediata a 
partir de março de 2020 foi uma queda 
nas vendas presenciais e a dificuldade de 
pequenas e médias empresas se manterem 
ativas no mercado. A solução encontrada, 
fortemente indicada pelo Sebrae, foi in-
vestir em vendas online e marketing di-
gital. Para muitos empresários, esse foi o 
momento a partir do qual não seria mais 
viável existir sem ter um site e, para outros 
que já contavam com a mínima estrutura 
digital, foi e é a hora para investir em fer-
ramentas de automação, caprichar na pro-
dução de conteúdo e estar atento e capaz 
de converter leads em consumidores reais.

Na verdade, a crise pode ser sinônimo 
de oportunidade para empresários e em-
preendedores. Dessa forma, quais são os 
caminhos possíveis que as empresas e o 
comércio podem adotar para aproveitar ao 
máximo os recursos que a internet possui?

1) Contrate um serviço de hos-
pedagem de sites, registre um domínio e 
invista em soluções online. Sabemos que 
é possível vender pelas redes sociais, mas 
ter um espaço somente seu na web é pru-
dente e essencial. Com um site, blog ou 
loja virtual, você tem total controle do 
conteúdo informativo sobre seus produ-
tos e/ou serviços, galeria com itens, um 
endereço virtual próprio para gerar credi-
bilidade e opções de pagamentos online de 
sua escolha. E se você já tem um website, 
essa é a hora de investir e modernizar apa-
rência, ferramentas e recursos. A loja vir-
tual precisa ser vista como um ambiente 
seguro para compras e de qualidade. Um 
bom layout para o site é fundamental.

2) Invista em uma ferramenta de 
automação de marketing. Com a automa-
ção de marketing, você pode analisar o de-
sempenho das campanhas em tempo real 
e assim ajustar o direcionamento, melho-
rando o resultado do plano de marketing. 
A automação de marketing serve, resumi-
damente, para: simplificar tarefas, reduzir 
o trabalho manual, aumentar a produtivi-
dade e intensificar a captação de clientes.

3) Integre um blog com banners e 
links para o seu site, publique artigos rela-
cionados com a sua área de atuação, repli-
que esse conteúdo nas redes sociais e uti-
lize-as estrategicamente. As redes sociais 
podem ser benéficas para vendas. Conhe-
ça o seu público e a linguagem usada por 
ele. Não adote as redes somente como vi-
trine, construa ações de mídia social com 
conteúdo relevante e atraente integrados 
ao seu site. Participe de fóruns de discus-
são e impulsione monetariamente seus 

posts nas redes sociais – sempre assinan-
do com o site da sua empresa. Monitore 
o desempenho das campanhas no Google 
Analytics.

4) Pense no cliente. Reflita sobre a 
experiência de compra do cliente e como 
melhorar essa etapa. Quando se agrega 
valor a um produto ou serviço, cria-se 
um ambiente diferenciado que favorece 
as vendas. Colha feedbacks sobre o aten-
dimento, sobre a venda e sobre o que foi 
adquirido. As respostas certamente servi-
rão para aprimorar o canal de vendas e o 
atendimento.

5) Anuncie no Google e nas redes 
sociais. Não fique restrito ao tráfego orgâ-
nico. No começo, é uma excelente forma 
de gerar tráfego. E não se preocupe em 
investir grandes montantes (afinal, é hora 
de economizar): não existe valor mínimo 
e é bem mais barato que uma campanha 
off-line.

6) Adote um plano de marketing. 
Faça um planejamento. Organize ideias 
sobre novos produtos/serviços e ajuste o 
seu portfólio à necessidade momentânea 
do mercado. Amplie sua área de atuação 
e trabalhe bem na segmentação do seu 
público-alvo.

7) Atualize-se sempre. Tanto a tec-
nologia quanto as tendências mercadoló-
gicas estão evoluindo rapidamente, então 
busque conhecimento. Acompanhe notí-
cias diárias da sua área de atuação e seg-
mento, faça cursos e workshops, assista a 
webinars e leia livros e e-books.

Fica a dica!

Noberto Kicuti

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

Como tirar proveito da internet para vender em tempos de crise
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Quando falo em excelência no atendi-
mento ao cliente, falo também sobre a so-
brevivência dos nossos negócios. Excelência 
só se alcança com repetição e deve ser ado-
tada na rotina de atendimento e em todo o 
ciclo da venda.

Nossos cérebros precisam ser treinados 
para alcançar a excelência e, se essas tarefas 
não entrarem na nossa rotina, existe uma 
tendência geral de procrastinação.

Somos induzidos a detestar rotina e por 
isso perdemos o foco facilmente com tanta 

informação que nos tira das “obrigações” re-
petitivas e mais importantes, pois é a repeti-
ção que trará resultados.

Nessa sociedade fast-food, onde tudo é 
rápido e pronto, acumulamos múltiplas ta-
refas e nos distanciamos da excelência em 
todas elas.

Atender um cliente requer estudo, pes-
quisa e excelência.

VENDA PRODUTOS OU SERVIÇOS, 
ENTREGUE VALOR!

Na pressa de fechar um bom negócio e 
pressionado pelas obrigações financeiras, 
muitas vezes o empresário não consegue fo-
car a negociação apenas por seus benefícios.

Acaba cometendo o erro de enfatizar 
as características do produto ou serviço e 
invariavelmente termina vendendo preço 
— infelizmente os mercados adotam cada 
vez mais a concorrência baseada apenas no 
PREÇO.

Uma das principais causas de insuces-
so nas relações com os clientes é a falta de 

feedbacks. Comunicação deficiente gera 
conflito e improdutividade. 

De um modo geral, as pessoas não se 
sentem comprometidas em dar retorno, seja 
por uma equivocada sensação de poder, fal-
ta de hábito, negligência, desvalorização do 
outro ou simplesmente falta de treinamen-
to. Comunicação plena engloba ouvir, falar 
e dar feedback.

Ao oferecer um produto ou serviço, fo-
que na entrega dos resultados que o cliente 
terá, gere oportunidades diferentes das que 
já existem por aí.

O CLIENTE TEM O PODER!

Saber se comunicar nas redes faz toda a 
diferença, impactar seu público-alvo e atra-
í-lo transforma potenciais clientes em clien-
tes fiéis.

Mas, como sempre digo por aqui, não há 
receita pronta. É um exercício contínuo de 
testar e validar ou testar e mudar.

O primeiro passo é enfrentar nossas 
próprias rejeições contra mudanças e nossos 
medos.

Vivemos cercados por culpa e nos senti-
mos culpados pelo que há de autêntico em 
nós — desejos ocultos, opiniões, maneira de 
falar, etc.

O resultado dessa culpa nos negócios é 
a paralisia.

O medo de errar e a não aceitação de 
opiniões contrárias geram dúvidas que nos 
distanciam dos fatos e das ideias, passamos 
assim a discutir pessoas.

Finalizo dizendo que a tecnologia é a 
nossa grande aliada nos negócios, e a “cereji-
nha do bolo” são as PESSOAS.

Fiquem à vontade para tirar dúvidas dei-
xando sua mensagem. 

Bruno Eloi

rotina com excelência!
Negócios On-Line

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

https://brunoeloi.com.br/
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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

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

Lançamentos

Henkel inova seu portfólio com novo 
adesivo para a indústria gráfica

Desenvolvido com matérias-primas locais, TECHNOMELT PUR 3351 carrega 
tecnologia moderna e possibilita trabalho com temperaturas mais baixas

A Henkel, líder em tecnolo-
gias adesivas de alta performan-
ce, inova seu portfólio e traz uma 
nova solução ao mercado gráfico: 
TECHNOMELT PUR 3351, adesi-
vo hotmelt à base de poliuretano 
para a fabricação da lombada de 
livros. O produto foi desenvolvi-
do com matérias-primas locais 
pela equipe de Pesquisa & Desen-
volvimento da fábrica de Jundiaí, 
localizada no interior de São Pau-
lo, para atender às necessidades 
do setor que busca por tecnolo-
gias inovadoras em diferentes 
aspectos.

O lançamento oferece diver-
sos diferenciais e benefícios aos 
profissionais da indústria gráfica, 
como a possibilidade de operar 
em menores temperaturas, entre 
110°C e 140°C, 10°C a menos em 
comparação aos adesivos conven-
cionais; permite o atingimento 
de força satisfatória (5,5N/cm) 
após seis horas de aplicação e 
força máxima depois de 18 a 24 
horas do adesivo aplicado no ma-
terial; promove resfriamento rá-
pido, facilitando manuseio após 

a aplicação; e proporciona menor 
desgaste dos equipamentos ope-
racionais.

“A Henkel busca desenvolver  
tecnologias  inovadoras e que 
proporcionem ganhos aos fabri-
cantes, ao consumidor final e ao 
meio ambiente. A solução TE-
CHNOMELT PUR 3351 oferece 
diferencial competitivo frente 
aos produtos convencionais atu-
almente disponíveis no merca-

do”, explica Jeferson Segantini, 
Head de Vendas para Soluções de 
Papéis da Henkel para América 
Latina Sul.

O produto está disponível ao 
mercado gráfico brasileiro e tam-
bém pode ser exportado a unida-
des da Henkel em outros países 
da América Latina para atender 
demandas locais.

http://www.henkel.com

mailto:fabiabento0605%40gmail.com?subject=
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Lançamentos

Segunda geração das impressoras TrueVIS
oferece nova tinta e dois anos de garantia

Com melhor durabilidade nas cores, novos recursos de 
impressão e corte as impressoras VG2 e SG2 prometem 
movimentar o mercado

A Roland DG sempre busca trazer ino-
vação e tecnologia para seus equipamentos. 
Assim a pesquisa faz parte da rotina da 
empresa e o aprimoramento dos produtos 
está em suas metas. Com este pensamento, 
lançaram a segunda geração da linha True-
VIS. Uma marca sinônimo de qualidade de 
impressão.

A linha contempla dois modelos de 
equipamentos o VG2 e SG2, ambos ofe-
recem dois anos de garantia, recorte inte-
grado e cores mais vibrantes com a tinta 
TE2, que adicionou o laranja para ampliar 
a escala de cores. Além de ciclos de limpeza 
otimizados, as tintas TE2 têm um custo de 
manutenção menor e trazem mais eficiên-
cia as impressoras. 

Novos recursos também foram incor-
porados como: o True Rich Color 2 que é 
uma predefinição de gestão de cores criado 
pela Roland DG para tirar o máximo provei-
to da qualidade de impressão dos equipa-
mentos TrueVIS; a função Crop-Mark que 

realiza recortes personalizados e precisos 
de adesivos, etiquetas e outras aplicações 
de impressão e recorte de grandes tiragens; 
a limpeza mais eficiente, com ciclos auto-
matizados reduzindo em até 54% o des-
perdício de tinta. Além, da programação 
automática da limpeza durante a noite; e 
por fim, a Nozzle Mask, é uma função para 
recuperação de injetores que elimina a ne-
cessidade de pausar o trabalho quando um 
injetor estiver sujo ou entupido.

A confiança da empresa em nossos pro-
dutos sempre foi grande, mas com a nova 
geração da TrueVIS está maior, relata Mi-
chelle Fernandes, responsável pela área 
de marketing e produtos “Nosso objetivo 
é sempre oferecer os melhores produtos 
ao mercado. E agora com a nova tinta que 
prolonga a vida útil da cabeça, proporciona 
excelente qualidade de impressão e fide-
lidade das cores, a VG2 e SG2 alcançaram 
esse patamar”. A executiva também destaca 
o design aperfeiçoado e software RIP Ver-
saworks, que tornam mais amigável a expe-
riência do usuário.

Para atender com qualidade, a Roland 
DG desenvolveu o Programa Value-UP da 
TrueVIS, que possibilita aos proprietários 
da primeira geração das impressoras con-
verterem a tinta de seus equipamentos, da 
TE para TE2, melhorando assim o desem-
penho de suas máquinas. 

No site da empresa foi criada uma pá-
gina exclusiva do Programa de Value-Up da 
TrueVis com todas as informações. 

Conheça os outros produtos da Roland DG 

https://www.rolanddg.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 03

Positivo sujo, não trans-
parente ou sobreposto 
(montagem).

• Limpar o positivo antes 
de fotografar a matriz. • 
Fotografar novo positivo, 
sem montagens. • Aumentar 
o tempo de exposição para 
compensar a opacidade do 
laser film ou papel vegetal. 
• Utilizar o Clear Film Agabê 
em impressoras de jato de 
tinta.

Sensibilização incorreta

• Garantir que o sensibili-
zador esteja perfeitamente 
misturado com a emulsão. 
• Emulsões diazóicas: 
dissolver totalmente o Diazo 
(pó) em água a 22ºC, antes 
de adicioná-lo à emulsão. 
Sensibilizar todo o pote. 
• Emulsões bicromatadas: 
sensibilizar o suficiente 
para 4 dias de trabalho. • 
Observar corretamente a 
proporção entre sensibiliza-
dor e emulsão.

A emulsão não chegou a 
secar antes de ser exposta.

• Deixar a emulsão secar 
completamente antes da 
exposição. • Para camadas 
superiores a 500 µm de 
espessura, secar à tempera-
tura ambiente por aproxima-
damente 6 horas. • Usar um 
desumidificador.

Poeira e/ou sujeira depos-
itada sobre o positivo, o 
vidro da prensa de contato 
ou na camada de emulsão.

• Limpar o positivo e o vidro 
da prensa de contato antes 
da exposição. • Manter lim-
pos os filtros da estufa e as 
ventoinhas. • Manter limpa a 
área de trabalho.

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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