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Realização:

Forte como um besouro
Se eu te perguntar qual o animal
mais forte do mundo, o que você responderia?
Como diz a canção de Sérgio Natureza e Tunai, interpretada pela saudosa Elis Regina no final da década
de 70: “As aparências enganam aos
que gelam e aos que inflamam”.
Vai ser difícil acertar essa se você
levar em conta o seu tamanho, mas o
animal mais forte do mundo é um besouro de dois centímetros, o Ontho-

phagus taurus.
De acordo com a revista científica
Nature, esse animal é capaz de suportar cerca de 150 newtons de força, o
equivalente a 39 mil vezes o seu peso
corporal.
Essa força toda é resultado de seu
exoesqueleto, que, mesmo tão pequeno, é um dos mais resistentes de todo
o reino animal.
Ou seja, com isso se prova que
nem sempre os maiores são os mais

fortes. Esse besouro pode suportar
um carro passar sobre ele que nada
acontecerá.
Que você seja forte como esse besouro e consiga surpreender aqueles
que subestimam a sua capacidade e
força.
Como diz a famosa frase da saga
Star Wars, dita pelo mestre jedi Obi
-Wan Kenobi para Luke Skywalker,
no episódio IV – Uma Nova Esperança: “Que a força esteja com você!”
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Serigrafando
rigrafia manual, nada de máquina semiautomática. Então, para os urubus,
fica aqui a dica: A VELHA SENHORA
ESTÁ MAIS VIVA QUE NUNCA!
Como dizia um certo político, FALEM MAL, MAS FALEM DE MIM,
então, senhores, vamos aprender e
praticar serigrafia, ainda tem muito

A serigrafia é uma arte que
sempre se renova, os nossos
jovens são e serão sempre
bem-vindos, principalmente
desenvolvendo a cada dia
novas técnicas.
o que se fazer e aprender. A serigrafia é uma arte que sempre se renova,
os nossos jovens são e serão sempre
bem-vindos, principalmente desenvolvendo a cada dia novas técnicas
e abordagens para tornar essa arte
uma excelência.
Na serigrafia têxtil, sempre aparecem novidades, nossos meninos de-
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Serigrafia e Comunicação Visual

Interessante a quantidade de
pessoas querendo aprender sobre
serigrafia.
Tenho acompanhado as redes
sociais e observado a quantidade de professores que se oferecem
para ensinar essa técnica milenar e
maravilhosa.
Para os gurus e urubus que afirmam, categoricamente, que a serigrafia está no fim, como explicar essa
avalanche de pessoas com disposição
de aprender serigrafia?
Tive a oportunidade de entrevistar dois empresários do mercado:
um de comunicação visual e outro
de serigrafia têxtil, veteranos, que
fizeram toda a carreira profissional
com a serigrafia, criaram os filhos e a
família trabalhando com serigrafia e
não estão arrependidos ou querendo
trocar ou deixar a serigrafia.
Mesmo com todos os equipamentos de impressão digital que possuem, não deixam a serigrafia por
nada, e mais, segundo palavras deles,
muitos dos trabalhos de excelência
que precisam executar utilizam a se-
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Centro - Cotia/SP - 06703-010
Tel: (11) 3744-2203 (11) 3742-9699
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safiam a velha técnica e nos revelam
coisas maravilhosas, o computador
tem feito milagres na pré-impressão,
e a separação de cores como estão
fazendo deu um ganho de qualidade
espetacular, com isso as estampas estão a cada dia mais vivas com toques
suaves e sem agressão.
Tudo na vida parte do princípio
de experimentos. Nossos jovens não
têm a preocupação de acertar sempre; experimentam, testam e não se
furtam de passar à frente o que conseguiram realizar. Essa nova geração
de serígrafos, ou essa nova TRIBO,
não guarda como segredo o que conseguiram. PARABÉNS! No passado
tudo era segredo. Como era difícil
conseguir uma informação! Motivo
de as oficinas serem fechadas a sete
chaves.
Com alguns equipamentos pequenos e versáteis, nossos MENINOS
estão conseguindo fazer milagres.
Que continuem, pois continuaremos
batendo palmas e aprendendo a cada
dia mais e tendo a certeza de que a
serigrafia não acabará jamais.

www.oserigrafico.com

Comercial:
Claudilei Simões de Sousa
sousa@oserigrafico.com
Editorial:
Mara de Paula Giacomeli
mara@oserigrafico.com
Administrativo:
administrativo@oserigrafico.com
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Feltro Mega Resistente e
Espátula Mega Resistente
ROBPLOT
Para uma adesivação profissional,
precisamos estar atentos a pequenos
fatores que interferem e muito na qualidade do trabalho.
Dois componentes importantes são
a espátula e o feltro, que utilizamos
para proteger o adesivo.
Muitos profissionais não levam em
conta as ferramentas de trabalho e acabam entregando um serviço cheio de
riscos e com problemas de acabamento.
A espátula precisa ter consistência
e flexibilidade, independente de marca
ou de tamanho. Quando colocamos o
feltro em suas bordas para proteção,
precisamos de algo resistente, pois
com tanto atrito sobre o vinil o feltro
pode romper e o adesivador não perceber, causando dano ao adesivo. Quan-

do isso acontece, temos que começar
tudo novamente.
A ROBPLOT está oferecendo ao
mercado feltro e espátulas de qualidade, testados e aprovados por profissionais. Esses novos produtos foram
desenvolvidos sob orientação do Robson, da Robplot. Segundo ele, o que
utilizava no mercado não atendia suas
expectativas e, dessa forma, resolveu
criar sua própria espátula e feltro,
o que agradou aos profissionais que
testaram.
Condições Especiais para Distribuidores e Revendedores contato (11)
99922-6536
(11)91060-5776 / robplot@roplot.
com.br

Feltro e Espátulas

Mega Resistente, com essa potência nunca vista igual

Feltro Mega Resistente
Auto Colante

Maciez

Durabilidade
Conforto

Ótimo para um trabalho perfeito com uma excelente ﬁnalização.

(11) 99922-6536

A MAIS COMPLETA LINHA DE PRODUTOS
PARA SERIGRAFIA
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Passo a Passo
1

2

Efeito Caleidoscópio – Plastisol
Genesis Tintas
https://genesistintas.com.br/

7
Utiliza-se 4 telas de 32 fios/cm² monofilamento, sendo a tela da base com leve
relevo. As tintas utilizadas são o Plastisol
Gel Branco, Pink Flúor, Amarelo Flúor e
Azul Flúor.

3

Aplicar o Plastisol Gel Pink Flúor com 1
repique e pré-curar.

5

8

Aplicar o Plastisol Gel Branco na tela de
fundo da estampa. Repicar 2 vezes ou até
obter um relevo alto, realizado pré-cura
entre as aplicações.

4

Estufar a 170ºC por 3 minutos para a
cura final.

A cura final é importante, pois através
dela o Plastisol Gel Branco (fundo) ficará
arredondado, garantindo o Efeito Caleidoscópio, como na imagem acima.

Aplicar o Plastisol Gel Amarelo Flúor com
1 repique e pré-curar.

6

O efeito está finalizado. As cores podem ser variadas, mas aconselhamos o uso de cores
flúor ou cítricas com bastante contraste entre si para o efeito ser mais acentuado.
Aplicar o Plastisol Gel Azul Flúor com 1
repique e pré-curar.

Verificar o resultado após essas aplicações. Notar que as cores se encaixam
perfeitamente na estampa.

Obs: O Efeito Caleidoscópio é um efeito óptico conseguido através da arte da estampa
e do relevo arredondado da tinta. Dependendo do ângulo de visão da estampa, uma cor
específica será mais visível.

Patrocínio:

Apoio:

Evento certificado: Empresa associada: Realização: Promoção:
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Mogk lança carrossel automático
Mini-MCA com 2 cores
O carrossel automático Mini-MCA foi desenvolvido para atender a alta demanda de
estampas simples com baixo custo, desde estampagem de etiquetas até estampas de duas
cores com encaixe. Preservando as características mais importantes do modelo já consagrado MCA, esta pequena máquina poderá lhe
fornecer uma produção de até 3000 peças/hora
em sua versão com duas estações de trabalho à
um custo excepcionalmente baixo.
Isso tudo aliado a praticidade de parametrização por tela touchscreen e versatilidade
nas regulagens do processo. Seu tamanho reduzido permite que se adapte a pequenos ambientes e possa ser realocada com facilidade.
Características técnicas
• Alta produtividade e versatilidade com
baixo custo;

• Equipamento de pequeno porte, ajustandose facilmente a espaços reduzidos;
• Possibilidade de movimentação do equipamento, não necessita de fixação ao piso;
• Alimentação trifásica, facilitando a
instalação;
• Baixo consumo de ar e energia;
• Possibilidade de produção duplicada nos
modelos com duas estações de trabalho;
• Todos os ajustes de setup são fáceis e podem
ser realizados sem nenhuma ferramenta;
• Painel de comando com braço giratório,
agilizando o processo de setup;
• Painel de comando touchscreen com menu
em português;
• Menu com função contador, média de produção, pré-aquecimento, tempo de flash cure e
possibilidade de desabilitar cabeçote;

• Registro da camiseta por emissor laser;
• Velocidade de impressão e cobertura com
ajuste independente;
• Rasquete de impressão com sistema de
fixação rápida e ajuste de ângulo;
• Regulagem de offset “fora de contato”
individual;
• Regulagem de pressão de impressão
individual;
• Curso de impressão ajustável;
• Suporte traseiro do quadro móvel, possibilitando o uso de quadros menores;
• Possibilidade de articulação do cabeçote
para limpeza do quadro;
• Duas possibilidades de fixação do quadro,
com pinos de encaixe ou manípulos;
• Berços em chapa de alumínio maciço;
• Flash cure integrado, lâmpadas infravermelho, regulagem de altura e possibilidade de
articulação para manutenção e visualização da
estampa;
• Flash com regulagem de potência de pré-aquecimento e potência de trabalho;
• Pedal de pausa em todas as estações de

trabalho e botão de pausa no cabeçote para
auxiliar o operador.
http://www.mogk.com.br/

Mundo WEB

Reformular sites e lojas virtuais pode beneficiar os negócios da sua empresa
Noberto Kicuti
A procura por serviços digitais multiplicou na internet. O cenário de pandemia fez
com que milhares de empresas buscassem
os meios digitais para contornar as dificuldades impostas pelo distanciamento social,
que afetou (e ainda afeta) a economia no
mundo inteiro.
As vendas pela internet dispararam em
meados de março de 2020. Algumas lojas
online notaram um aumento de até 180%
em vendas, principalmente na categoria de
alimentos e bebidas e beleza e saúde, inclusive o próprio Sebrae orientou os empresários a direcionar seus negócios para o meio
virtual.
Pensando nisso, avaliamos alguns pontos importantes sobre o site ou loja virtual
da sua empresa na internet:
• O seu site ou loja virtual estão dando
conta do aumento na demanda de pedidos?
• Você está conseguindo tirar proveito
da tecnologia e do marketing digital para
atravessar essa crise?
O fato de você já ter um site é muito
bom, mas ele precisa estar atualizado em
relação ao design, ser responsivo (funcionar
em todos os tamanhos de tela), usar bons
parâmetros de SEO, ter plugins que expandem a capacidade de recursos, fazer uso de
ferramentas de marketing para divulgar melhor na internet, ter páginas para captura de
leads e usar uma plataforma que seja fácil de
administrar e publicar conteúdo.
Talvez este seja o momento certo para
analisar e repaginar a sua plataforma web.

A tecnologia avança bem rápido, e acompanhar todas as novidades é realmente uma
tarefa difícil.
Observe alguns pontos e atenda melhor
o seu público online. Ressaltamos alguns
sinais que consideramos de maior relevância na hora de identificar se precisa de uma
renovação:
1. Idade do site
A remodelação e adequação recomendadas devem ser feitas a cada três anos, no
máximo. Se você não se lembra quando foi a
última vez que realizou uma remodelagem,
pode ter certeza que está na hora de tomar
essa ação. Outros fatores que apontam esse
momento são elementos como: animação
em flash, música automática, splash pages
ou banners brilhantes.
2. Funcionalidades ineficientes
Seu design suporta as mudanças necessárias para alavancar as vendas online?
Não? Então precisa investir em novos recursos, ferramentas e adaptações (inclusive na
programação). Mas não esqueça que talvez
seja mais simples, econômico e viável investir em um novo site.
3. A imagem e o conteúdo não condizem com a marca
Visualize o seu público-alvo e reflita sobre seus valores, produtos e características
da marca. Tá tudo alinhado? É bem provável
que não esteja. Com o passar do tempo, pequenas mudanças ocorrem constantemente
e seu produto/serviço pode estar direcionado, no momento, a outro público que não era
o original. Em relação ao site, ele precisa representar bem a sua marca. Caso contrário,

você terá menos consumidores, prospects e
seguidores. Adote novas ações e capriche no
visual de acordo com a situação atual do seu
produto/serviço.
4. Seu site não é responsivo
Em tempos de internet mobile seu site
precisa ser responsivo. As pessoas se conectam cada vez mais por dispositivos móveis
como smartphones e tablets, entre outros.
Um site antigo não se adequa aos diferentes
formatos de plataformas de maneira instantânea e eficiente, e é aí que você perde clientes. É praticamente obrigatório investir em
um site responsivo. A outra opção é manter
o antigo e investir em um novo. De qualquer
forma, é preciso se adaptar a essa realidade.
5. Não aparece bem no ranking dos
buscadores
Se o seu site não conquistou as melhores posições em buscadores como o Google
ou se ele nem aparece, isso é um problema
de SEO. Inclusive, isso também prejudica o
ranqueamento do seu site nos buscadores.
Invista em ajustes técnicos e conteúdo relevante e atraente (com atualizações constantes), boas imagens (com leveza e qualidade)
e vídeos interessantes. Esse tipo de ação já
vai impulsionar o seu empreendimento no
ambiente online. Escolha boas palavras-chave e otimize as páginas e, se tiver uma graninha, vale a pena contratar um profissional
especializado. Adotar um blog dentro do site
é um caminho prático e eficiente de fazer
postagens bacanas, com rapidez e facilidade.
6. Não captura leads
Você consegue obter nome e e-mail dos
visitantes do seu site? Está usando alguma

estratégia para isso? Leads são clientes potenciais e, quando você oferece um conteúdo diferenciado, ele pode querer se cadastrar em seu site para continuar recebendo
informações sobre o seu produto ou serviço
através de um endereço de e-mail. Ter o endereço de e-mail de um potencial cliente é
algo bastante valioso, pois te permite criar
um relacionamento e trabalhar a venda.
Capturar leads envolve ter um conteúdo sofisticado e que realmente agregue valor ao
leitor, como um e-book, por exemplo.
7. Segurança dos dados
A falta de atualização e manutenção dos
sistemas e plugins é responsável por vulnerabilidades exploradas por usuários mal-intencionados, e pode vir a comprometer seus
dados e operações online. Assim como você
atualiza os aplicativos e sistema operacional
do seu telefone celular e faz revisão periódica no seu veículo e alguma manutenção
no seu imóvel, também precisará cuidar da
atualização do seu site ou loja virtual que o
seu público utiliza. Além disso, a nova Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD) penaliza profissionais e empresas que não tiverem
cuidado com os dados de seus clientes nos
âmbitos online e offline.
Se você se identificou com alguma situação acima, é hora de rever seu planejamento
e analisar suas estratégias de venda.
Fica a dica!
NOBERTO KICUTI, Diretor Técnico Comercial Procesys Tecnologia Franqueado HOSTNET-SBC-SP
nkicuti@procesys.com.br / (11) 2251-6990 / (11)
96631-6776
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Capa
Foto: Kent do Brasil

A substituição de etiquetas na indústria têxtil
Por: Mara de Paula Giacomeli

As indústrias têxteis procuram sempre atender às
demandas de mercado, intentando oferecer aos produtores de vestuário opções de trabalho e melhoria na
performance.
A etiqueta interna das roupas é essencial por conter
os dados obrigatórios de composição, além de identificar a marca da roupa.
Visando eliminar o incômodo causado por essas
tradicionais etiquetas, as indústrias têxteis têm investido em processos a fim de agregar conforto ao produto
final.

Serigrafia
De início foi a serigrafia: máquinas de pequeno porte que poderiam ser utilizadas para gravar na parte interna da gola das camisetas as informações necessárias
que antes estavam nas etiquetas. Esse passo trouxe um
ganho de qualidade, algumas empresas de confecção
aboliram as etiquetas e passaram a trabalhar com serigrafia, agilizando e economizando no produto final.
Foto: freepik.com/

A serigrafia todos conhecem, o que muda é a forma
de trabalhar, o tamanho das máquinas e a funcionalidade dentro do setor produtivo. Temos no mercado
pequenos carrosséis que atendem perfeitamente esse
mercado, alguns com até 6 mesas, semiautomáticos,
com custo-benefício muito bom, de fácil manuseio e
com excelente qualidade (claro, dependendo sempre
da tinta e da qualidade do fotolito). Algumas empresas utilizam uma pequena esteira para a secagem das
peças, outras o flashcure adaptado no pequeno carrossel, e temos indústrias oferecendo o equipamento
completo. Pesquisem e vão se surpreender com a qualidade e com os preços dos equipamentos.

Sublimação
Outras empresas utilizam o processo de sublimação para a etiquetagem de suas peças. Porém, este
processo se limita a ser utilizado somente em tecidos
sintéticos.
A sublimação demanda imprimir em papel e depois
sublimar, além de necessitar habilidade do profissional
ao posicionar o papel para a sublimação, qualidade do
papel e outros fatores que antecedem a sublimação.

Tampografia
Uma nova cadeia de empresas fabricante de máquinas olhou com atenção para esse mercado e foi
então que surgiu um processo de impressão tampográfica que substitui as etiquetas costuradas, as feitas
em serigrafia e as feitas com transfer. É o chamado
sistema tagless.
A tampografia é um processo de impressão indireto, em que a imagem é aplicada na peça com o auxílio
de uma máquina. A imagem que será aplicada na peça
é gravada em baixo-relevo em uma chapa conhecida
como clichê, onde a tinta é depositada e coletada por
um tampão de silicone flexível, que coleta a imagem
desse clichê e faz a transferência da imagem para a
peça, tornando possível imprimir peças irregulares
de diversos formatos, pois o tampão de silicone é capaz de se moldar à peça.
Porém, inicialmente não levaram muito a sério
a possibilidade de utilização em estamparias, mas o
mercado vem mudando, as confecções passaram a
olhar com mais vagar esse equipamento e estão surpreendendo com a qualidade e as possibilidades de
utilização em confecções.
Hoje já encontramos algumas empresas de confecções com estações de tampografia trabalhando
forte e a todo vapor estampando etiquetas.
O que não se via nas feiras eram demonstrações
de tampografia utilizadas em confecções, mas isso
mudou: nos últimos eventos já se pôde notar esse
projeto muito forte e agradando aos consumidores.
Profissionais de estamparias e confecções ficaram impressionados com a qualidade e as possiblidades de
trabalho que o equipamento oferecia.
Entre as vantagens da tampografia, destacam-se:
1) Altíssima qualidade de impressão em grafismos
e traços finos;
2) Possibilita impressões em superfícies irregulares, côncavas, convexas e em degraus;
3) Processo de impressão contínua, sem necessidade de constantes paradas para acerto na qualidade de impressão, permitindo uma elevada produção
horária;
4) Índice mínimo de rejeição de peças, e com possível recuperação, ocasionando economia de material
e ganho de produção;
5) Número extremamente elevado de impressões
com o mesmo clichê e possibilidade de impressão de
até 4 cores na mesma máquina.

Foto: Tampoart

“Nossos clientes, ao conhecerem o sistema tagless
e ao verem o que ele é capaz de fazer com baixo custo
de produção, ficam satisfeitos com o desempenho”,
comenta Luis Fernando, gerente comercial da Kent
do Brasil.
É recomendável pesquisar cada um dos processos
para verificar qual se adequa ao perfil de sua empresa.
O que no momento você considera impossível amanhã pode ser a solução da sua produção. Conhecer todos os processos que se apresentam no mercado é um
caminho ideal para ter um parâmetro para tomadas
de decisão quanto ao que utilizar. Uma preocupação
sempre em evidência é o espaço do chão de fábrica,
qual equipamento se adequa à sua demanda e que espaço você possui para implementar mudanças.
Cada processo demanda um tipo de tinta e conhecimento, mas nada que possa assustar os profissionais do mercado que estão sempre em busca de qualidade e versatilidade no desenvolvimento do nosso
trabalho.
Fontes:
www.iptshome.org
www.portaldasartesgraficas.com
www.oscarflues.com.br
Agradecimentos:
www.kentdobrasil.com.br
www.forumdetampografia.com.br

Foto: Oscar Flues

das Américas. Visite!

Há
30
anos,
Há
30
anos,
aamaior
feira
têxtil
maior feira têxtil
das
Américas.
Visite!
das Américas. Visite!
23- 26, agosto de 2022
14h às 21h - Blumenau/SC - Parque Vila Germânica
Inscrições abertas:

23
dede
2022
febratex
.com.br
23--26,
26,agosto
agosto
2022

14h às 21h - Blumenau/SC - Parque Vila Germânica

14h às 21h - Blumenau/SC - Parque Vila Germânica
Informações:
Novidades
/Febratex
/Startup
Informações:
Conecta
Corner
desta edição:febratex.com.br
Novidades
desta
edição:
Novidades

febratex.com.br
/Febratex
Conecta
/Febratex

Patrocinador Master:

desta edição:

Conecta

/Startup
Corner
/Startup

Corner

Patrocinador Master:

Apoio:
Apoio:

Apoio:

Patrocinador Master:

Promoção:
Promoção:

Promoção:

Nesta edição,
o credenciamento
exclusivamente
online,
através
site www.febratex.com.br.
Nesta edição,
o credenciamentoserá
online,
através
do sitedo
www.febratex.com.br.
Não será permitida
a entrada
de menoresserá
deexclusivamente
14 anos, mesmo
que
acompanhados
dos pais e/ou responsáveis.
Não será permitida a entrada de menores de 14 anos, mesmo que acompanhados dos pais e/ou responsáveis.

Nesta edição, o credenciamento será exclusivamente online, através do site www.febratex.com.br.
Não será permitida a entrada de menores de 14 anos, mesmo que acompanhados dos pais e/ou responsáveis

www.oserigrafico.com.br

Edição 298

13

VETERANO

Marcos Vieira (Marcola):
“O mercado da impressão digital é dinâmico, estudem e se atualizem”
Por: Mara de Paula Giacomeli

Marcos Vieira, ou Marcola, como é
conhecido no mercado da impressão digital, é um paulista que se estabeleceu
em Fortaleza/CE.
Em 2004, após trabalhar na área
administrativa do ramo de imóveis,
buscando uma nova oportunidade de
crescimento corporativo, foi apresentado ao grupo Serilon e, mesmo sem
ter qualquer conhecimento, conseguiu
uma vaga como técnico em equipamentos para impressão digital e plotters de
recorte e acabou se tornando um dos
primeiros técnicos da região.
Desde então, passou por grandes empresas, como: Fujifilm, Sericol,
Hewllett Packard e Ampla Equipamentos, entre outras, e hoje trabalha como
autônomo.
“Comecei como técnico de instalação de equipamentos DGI para impressão e recorte, era uma demanda muito
pequena aqui em Fortaleza, o que me
obrigou a trabalhar com equipamentos
de outras marcas também. Teve um período em que comecei a ver que só instalar máquinas não me satisfazia e acabei
me envolvendo com o que chamamos
de conversão de máquinas, tirando tinta original e colocando paralela. Nessa
época eu estava fora da Serilon. Tinta
era e é muito caro, além de delicado,
percebi então que as cores sempre eram
o maior problema numa conversão e
me apliquei a aprender sobre perfis de
cores na conversão. Me empenhei e deu
certo, minhas conversões começaram

a se destacar das do concorrente e isso
me levou de volta para a Serilon, e dessa vez para morar em Londrina, trabalhando na sede da empresa. Lá aprendi
muito mais, coordenei a implantação
de showrooms e encabecei o projeto de
implantação da tinta ecossolvente da
Serilon, e isso me deu notoriedade no
mercado.
Aprendi a parte comercial, viajei o
Brasil inteiro e, graças a Deus, conseguia fazer tudo que me pediam. Meu
trabalho foi tão bem aceito no mercado que fui convidado para trabalhar na
empresa TechInk, da Hewllett Packard
(e fui); viajei para outros países, fiz treinamentos fora do Brasil, o que era meu
sonho profissional; e, quando saí da HP
por motivos pessoais, fui trabalhar na
Ampla Equipamentos. Nessa época eu
já era especialista em gerenciamento de
cores.
Agradeço à empresa Serilon Brasil,
na pessoa do Sr. Cassio Totene e Flávio
Mazaro, que foram marcantes para meu
aprendizado e crescimento no mercado.
Forneceram ferramentas, abriram portas, confiaram projetos a mim, investiram na minha capacitação. Sem dúvidas
sem a Serilon eu não seria o profissional
que sou hoje”, comenta Marcos.
Desde seu ingresso na área até os
dias atuais, Marcos vem observando
uma grande mudança no segmento:
“O mercado de impressão digital
é muito dinâmico, muda muito rápido. Comecei a trabalhar numa época
em que equipamentos imprimiam 10
m²/h e isso era para nós motivo de alegria. Pontos de impressão eram vistos a

olho nu. Hoje as máquinas literalmente
voam, imprimem tiragens astronômicas, a qualidade de impressão é estupenda. O número de técnicos hoje é
praticamente incontável. A maioria daqueles técnicos que começaram comigo
hoje são empresários de sucesso, vejo
meninos novos chegando e começando
encantados com esse mercado maravilhoso”, comenta o veterano.
Marcos sugere a quem está começando no ramo, entender que o mercado é dinâmico, e instrui aos iniciantes
estudar e se atualizar no mercado:
“Hoje a área está muito evoluída,
mas os técnicos ainda se preocupam
muito com o hardware, poucos se interessam em aprender sobre qualidade de
impressão, sobre qualidade de arquivos,

alguns nem sequer sabem o que significa, se preocupam tanto com o equipamento funcionando que esquecem
de aprender sobre o que ele imprime.
Poucos entendem que o que realmente
dá retorno é, na verdade, a qualidade.
Na comunicação visual isso é bastante
ignorado, tanto pelos técnicos quanto
pelos empresários em sua grande maioria, mas já no mercado têxtil essa realidade tem mudado bastante. Não tem
caminho fácil para o aprendizado.
Com a evolução na era digital, Marcos viu uma facilidade para cada vez
mais se aprimorar:
“Hoje o marketing profissional, a
divulgação de serviços e o processo de
conhecer o profissional e divulgar serviços são muito mais fáceis. O acesso
às informações e as possibilidades de
aprendizado, tudo ficou mais fácil, eu
tinha que estudar um manual impresso
em inglês com um dicionário do lado,
hoje tudo está na internet.”
Sem nenhuma formação acadêmica,
Marcos evoluiu no ramo através de vários cursos na área e, hoje, almeja fazer
graduação em psicologia.
Marcos finaliza agradecendo ao Jornal O Serigráfico:
“Tenho que agradecer a esta incrível ferramenta de informação de nosso
mercado, eu sempre acompanhei as edições do Jornal O Serigráfico e sempre
tive um grande respeito pelo trabalho
de todos os envolvidos na construção
deste ícone do mercado de serigrafia e
impressão digital.”
suportefortaleza@gmail.com

O melhor estoque para te atender!

A MAIS COMPLETA LINHA DE PRODUTOS
PARA IMPRESSÃO DIGITAL

www.oserigrafico.com.br
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Inauguração

Imprimax Tec é inaugurado em São Caetano do Sul, SP
No último dia 3 de fevereiro, foi inaugurado o Imprimax Tec, um novo centro de
capacitação de profissionais para o trabalho
de adesivadores.
O novo centro Imprimax Tec está localizado em São Caetano/SP, com área superior a 1.000 m², onde serão ministrados
cursos e treinamentos para adesivadores
em três modalidades: adesivação automotiva, comunicação visual e decoração.
Os cursos serão nos seguintes módulos: básico, intermediário e avançado. O
objetivo é capacitar profissionais em todas
as áreas nas quais é possível colocar um
adesivo e uma espátula, dar ao profissional
uma visão mais ampla de como e onde pode
ser utilizado o adesivo, além de fornecer as
formas e regras de como fazer bem-feito.
O espaço conta com ambientes que
simulam uma residência para decoração,
espaço para carros para adesivação automotiva e espaço para comunicação visual
com máquinas de impressão digital, onde
será possível ministrar cursos de formação
de técnicos em manutenção e operação de
equipamentos de impressão digital.

Os profissionais que já trabalham com
adesivação encontram também no Imprimax Tec o projeto Garage, espaço destinado
a profissionais do mercado. Esse ambiente
pode ser utilizado a fim de executar alguns
trabalhos especiais.
O projeto Decor Arq está destinado aos
profissionais arquitetos que poderão visualizar o ambiente que pretendem modificar
testando cores e tendências do momento.
Já no projeto Dividindo Ideias, os profissionais do mercado podem testar e demonstrar as novas técnicas de adesivação
desenvolvidas no dia a dia e que pretendem
testar e repassar aos demais parceiros de
profissão.
Um projeto arrojado em meio a tantos
desafios da indústria de autoadesivos, pois
além da concorrência desleal com os produtos importados, a indústria nacional ainda
tem que lidar com a falta de matéria-prima
e o descrédito de profissionais que entendem que o produto importado é superior
ao nacional, uma luta constante que com
certeza com mais esse empreendimento
que vem reforçar a força da indústria na-

cional tende a mostrar ao mercado que os
fabricantes de autoadesivos estão em busca
de excelência e de dar ao profissional que
trabalha com adesivos as ferramentas e os
conhecimentos necessários para valorizar
o produto nacional e provar que estamos
capacitados para oferecer qualidade e alta
performance do produto nacional.
Alguns cursos já têm data programada.
Consulte:
www.imprimaxtec.com.br

PRENSAS E CALANDRAS
P/ SUBLIMAÇÃO E TRANSFER

CARROSSÉIS AUTOMÁTICOS

CALANDRAS

AUTOMÁTICAS E SEMI-AUTOMÁTICAS
MTCF 250

MTCF 500

MTC 1.800

EQUIPAMENTOS P/ SERIGRAFIA
CARROSSEL
MCA

PRODUTOS 100%
NACIONAIS

AUTOMÁTICA
PTA-4000: 40 x 50 cm
52 x 72 cm

PTP - 15

MESA ELÉTRICA
DUPLA

PTP-400 Dupla
40 x 50

PTP - 900: 85 x 110 cm
PTP-1450: 100 x 145 cm

POLIMERIZADEIRA
/SECADORA

Elétrica e a Gás
Modelos sob
consulta

MISTURADORES DE TINTA
vanguarda.art.br

SR-4
Prensa térmica
Para etiquetas
Em bobina

PTP-660: 96 x 66 cm

MANUAIS
MINI MCA
2 CORES

MINI MCA
1 COR

P/ JEANS
PTI-5 Dupla Jeans

PTM-40
40 x 50

PTM-42 Dupla
31 x 42

PTM-80
80 x 65

Fone: 47

MULT-MIX

3323-5844

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

MTVR-20

MT-70

O maior portal de Comunicação Visual
& Serigrafia do Brasil agora é digital
Ferramenta essencial de consulta sobre tecnologias, produtos, empresas e eventos
do mundo da serigrafia e da comunicação visual, empreendedorismo, sublimação,
indústria de brindes, entre outros, o jornal O Serigráfico agora é digital.
Nossas edições contam com reportagens, matérias técnicas, lançamentos, fornecedores
de suprimentos e equipamentos, além de informações valiosas sobre tudo o que
acontece no universo da comunicação visual e da serigrafia no Brasil e no mundo.
Venha para a era digital conosco.
Baixe o nosso app.
Inscreva-se em nosso canal no YouTube.
Acompanhe o jornal pelo site e pelas redes sociais.
Jornal O Serigráfico: plugado nas necessidades do mercado.

www.oserigrafico.com.br
@Oserigrafico

@jornaloserigrafico

jornaloserigrafico

X
sicoltex.com.br
11 9.7629-2282
Rua Licatem, 365 - Jardim Fazenda Rincão Arujá - SP - 07400-000 11 4654-2475

www.oserigrafico.com.br
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Sustentabilidade
SILVIA REGINA LINBERGER DOS ANJOS

Ações práticas de sustentabilidade já!
Pelo que temos assistido no Brasil e no
mundo nesses últimos três meses, os fenômenos naturais danosos à vida humana estão se
tornando mais frequentes e mais intensos. Estamos no momento de agir e colocar em prática
o que há anos estamos pensando e planejando
para minimizar as mudanças climáticas.
Independentemente do tamanho de sua
empresa, a implementação de algumas ações
básicas para a sustentabilidade é urgente, caso
ainda não as tenha colocado em prática. Com
certeza quem já as pratica obteve retorno tanto ambiental como social e até econômico, o
grande tripé sustentável. Muitos clientes hoje
exigem ações e até relatórios de como a empresa
se posiciona diante do meio ambiente. Seguem
as principais ações:
Usar fontes de energia renováveis e
limpas
Nessa ação basta o conhecimento de quanto se gasta de eletricidade dentro da empresa
e buscar alternativas em troca de aparelhos
mais econômicos (como uso de lâmpadas LED
e substituição de aparelhos de ar-condicionado
antigos) e até a utilização de painéis solares em

determinadas áreas da empresa.
Reciclagem do lixo
Aqui só é necessário separar o lixo de uma
forma seletiva e depois dar um descarte correto e dentro da legislação vigente. Lembrando
que somos responsáveis ambientalmente por
tudo que é produzido dentro de nossa empresa
e corresponsáveis por tudo que chega nela. E é
até possível gerar recursos com aparas de papel
e outros materiais porque existe um mercado de
compra para resíduos industriais. Há também
o lixo eletrônico, ao qual devemos dar um descarte final correto, pois existem empresas que
recolhem, sem custo, a retirada desse material.
Vamos criar recipientes, pintá-los e identificá-los da seguinte maneira:
• Verde = para vidros;
• Azul = para papéis e papelão;
• Vermelho = para plásticos;
• Amarelo = para metais;
• Marrom = resíduos orgânicos;
• Preto = madeiras;
• Cinza = materiais não recicláveis;
• Branco = lixo hospitalar;
• Laranja = resíduos perigosos;

• Roxo = resíduos radioativos.
Usar meios de transporte não poluentes
O uso de bicicletas, andar a pé ou uso de
biocombustíveis na frota dos automóveis da
empresa fará diminuir as emissões dos gases do efeito estufa, que causam as mudanças
climáticas.
Racionalizar o consumo de energia e
água
Por essa ação é importante verificar os hidrômetros e controlar a vazão de água de todos
os processos produtivos e administrativos e áreas de irrigação, caso tenha uma área ajardinada.
Uma simples redução de vazão evitará desperdício e proporcionará ganhos no pagamento da
conta para a agência de água. Para a energia,
valem os mesmos controles para critério de avaliação e, assim, haverá ganhos para o meio ambiente e para o financeiro da empresa.
Reflorestamento e valorização das áreas verdes
É importante que tenhamos algumas áreas
verdes na empresa, ou uma horta que reverta

em produtos para os colaboradores. Além de um
conforto térmico, diminuição de stress e melhoria no ar local.
Promover e aplicar os conceitos da
sustentabilidade
A sustentabilidade é um conceito que deve
ser amplamente divulgado para que todos sejam
sensibilizados e ajudem na ação coletiva e com
cooperação individual. Promover palestras, lives e workshops com pessoas especialistas trará
integração e mais comprometimento para essa
ação.
Que nossas ações possam ajudar o planeta
todo, para viabilizar e preservar o maior número de vidas humanas, porque as mudanças
climáticas chegaram e o tempo está cada vez
menor para que possamos permanecer aqui. Se
nada for feito agora, a situação logo se tornará
insustentável.
Silvia Regina Linberger dos Anjos, química, tecnóloga gráfica, especializada em Gerenciamento
Ambiental, líder do 4º Dia Mundial da Limpeza 2021
- São Paulo. Gerente da MAQTINPEL MÁQUINAS E
MATERIAIS GRÁFICOS LTDA.

Lançamentos e inovações
tecnológicas de máquinas
do mercado têxtil,
criação e
comunicação visual.

Feira voltada para a
indústria de equipamentos
gráﬁcos, insumos, embalagens,
comunicação visual,
têxteis, confecções, calçados,
bijuterias e acessórios.

Feira focada nos grandes
negócios da indústria gráﬁca,
da comunicação visual,
embalagens, etiquetas,
serviços e suprimentos.

VENDAS DE STANDS

+ 55 85 98564.3343
(Celular e WhatsApp)

hm.feiraseeventos@gmail.com
REPRESENTANTE EM BRASÍLIA

Contato | +55 11 99971-2926

| Saleis Ferreira | + 55 61 99552-8369

BRASÍLIA

GOIÂNIA

BELÉM

16, 17 e 18 de junho 2022

04, 05 e 06 de agosto 2022

20, 21 e 22 de outubro de 2022

Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Centro de Convenções de Goiânia

HANGAR

Horários das 10 às 21h

Horários das 10 às 21h

Horários das 10 às 21h

www.ulysses.tur.br

www.ccgo.com.br

www.hangarcentrodeconvencoes.com.br

ENTRADA DE PÚBLICO SOMENTE COM PROTOCOLO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DE CADA ESTADO.
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Serigrafia seriada Agabê

Tempo de exposição
André Manzatto

Nesta edição, trouxe uma dica super bacana.

Como eu faço para ter certeza que esta última camada
recebeu luz?
Neste momento eu faço o teste da gota de água:

Como eu encontro o tempo de exposição na hora da
gravação da minha matriz?
Como sabemos, existem diversos tipos de emulsões no
mercado. Por exemplo: as que utilizam diazo, as emulsões
com fotopolímero e as dupla curas que contém o diazo e o
fotopolimero em uma mesma emulsão.
Sabemos também que existem formulações diferentes em
cada tipo de emulsões, com maior ou menor quantidade de
sólidos, viscosidades diferentes, cores diferentes, entre outras características.
Sabemos também que temos diferentes tipos de equipamentos para a foto incisão, que é aquele momento onde é
deixado a tela com o fotolito na luz.

Esse teste consiste no seguinte:

Em cada um desses equipamentos, existe uma fonte de
luz diferente, com potências diferentes, tempo de vida
útil, distâncias diferentes. Ou seja, cada qual com a suas
características.
Outros fatores que pesam no momento da foto incisão são:
cor do tecido, camada da emulsão e tipo do fotolito que
você irá utilizar.

1) Após você colocar um tempo de exposição, por exemplo
2 minutos, sem retirar a tela da mesa e sem mover o fotolito, molhe o dedo com água e coloque uma gota de água na
mesa, fora da tela. Este será o seu controle de cor da água.
2) Molhe novamente o dedo na água e coloque uma gota de
água dentro da tela, mas LONGE do seu fotolito, para não
estragar a imagem fotografada.
3) Esfregue o dedo na tela e coloque está amostra ao lado da
gota de água que você colocou no vidro.
4) Faça a comparação. Se a água da tela estiver “suja de
emulsão”, significa que o tempo de exposição foi pouco e
que falta mais tempo de exposição à luz.
5) Volte novamente a acionar a luz e, por exemplo, aplique
mais 2 minutos. Já são quatro minutos. Repita o teste da
gota de água. Se desta vez, a tela ficou “seca” sem resíduos de emulsão, provavelmente você encontrou o tempo de
exposição.
6) Faça a revelação em água e verifique se a sua matriz ficou
adequada. Após essa confirmação, para este tipo de trabalho, o tempo de exposição é de 4 minutos.

Olá Pessoal.

Com todas essas diferenças, como é que eu posso encontrar o tempo de exposição ideal para cada tipo de
equipamento, fotolito, emulsões?
Eu vou mostrar a seguir como iremos achar esse tempo de
exposição.
Primeiramente vamos entender como é que as emulsões
reagem à luz.
Todas as emulsões, depois de devidamente secas, são sensíveis à luz Ultra Violeta ou que pelo menos tenham alguma
incidência dos raios Uvs. Todas as lâmpadas brancas, emitem algum raio UV, umas mais outras menos.
A camada da emulsão, então, é afetada gradativamente pela
luz, fazendo com que, de acordo com o tempo de exposição,
ela vá reagindo. Se no meio do processo, desligarmos a luz,
parte da camada irá estar endurecida pela ação da luz e parte não. Se voltarmos a ligar a luz, ela inicia o processo novamente do ponto que parou. Então a camada mais interna
será a última a receber a luz e portanto, devemos ter certeza
que essa última camada foi totalmente exposta à luz.

Existe uma outra forma de acharmos o tempo de exposição,
com mais precisão.
A AGABÊ desenvolveu uma escala para descobrirmos esse
tempo de exposição.
ESCALA AGABÊ

Como funciona essa Escala?
Com essa escala, podemos não só descobrir o tempo de exposição, mas também a definição e a resolução da matriz
revelada.
1) A escala contém uma graduação de Gris, ou seja opacidades
diferentes, que vai do 1 ao 10, sendo o 1 mais claro e o 10 mais
escuro. Dessa forma, no 1 a luz passa totalmente e no 10 é
bloqueada totalmente. Significa dizer que eu tenho 10 tipos
de tempos diferentes com esta Escala.
2) A escala possui um triângulo, que é mais larga no 10 e super fina no 1. Significa dizer que quando eu revelo a escala e
consigo abrir a pontinha do triângulo, a minha resolução está
perfeita.
3) A escala possuí linha retas e inclinadas, se eu conseguir
revelar todas as linhas, sem serrilhas, a minha definição de
imagem estará correta.
4) Para determinar o tempo de exposição a leitura é a seguinte:
Quando eu aplico um tempo de exposição qualquer em um
tecido BRANCO, o meu ponto de equilíbrio para o tempo de
exposição é o 5, ou seja, no momento da revelação os estepes
10, 9, 8, 7 e 6, devem ser expulsos da tela, ficando ancorados
o 5, 4, 3, 2 e 1.
Se no momento da revelação os estepes ficaram na posição no
2, ou seja saíram os estepes de 3 ao 10, o tempo foi pouco e
precisamos corrigir, conforme a tabela a seguir. Mas, se ocorreu o contrário, ficaram fixados os estepes até o 8, a sua tela
recebeu muito tempo de luz e precisa ser corrigido.

Os fatores de correção são as seguintes:
Para aumentar os estepes, quando a tela ficou SUB
EXPOSTA:
Fator de
correção
Aumentar
Diminuir

1 estepe

2 estepes

3 estepes

Tempo x 1,41
Tempo : 1,41

Tempo x 2
Tempo : 2

Tempo x 2,82
Tempo : 2,82

E para os tecidos amarelos, basta a gente dizer que o ponto
de equilíbrio é o estepe 7.
Todas as regras valem do mesmo jeito.
Esta escala foi desenvolvida para trabalharmos com tecidos
entre 32 a 200 fios/cm linear, sem relevo.
Para relevo existe uma outra escala.
Eu espero que vocês tenham gostado da matéria,
Aguardo sugestões e dicas.
Muito obrigado!
Imagens cedidas pela Agabê
André Manzatto é Técnico da Agabê

Onde Comprar
SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

SÃO CAETANO DO SUL - SP

Sacos e sacolas plásticas

®

• Alta e baixa densidade
• Todas tratadas para impressão
• Várias opções de cores e modelos
SOLICITE O NOSSO MOSTRUÁRIO

Tel.: (11) 3229.6866
98801-8537 vendas@marfelsacolas.com.br
www.marfelsacolas.com.br
Rua Paula Sousa, 446 - 01027-001 - São Paulo-SP
(11)

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

MARINGÁ - PR
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Agenda
Data 29/03/2022 a 01/04/2022
Evento: Feira-Agreste Tex 2022

VILA VELHA - ES

Local: Polo Caruaru-PE
Informações:
https://agrestetex.com.br/

Data 20/07/22 a 23/07/22 (nova data)

www.feirafutureprint.com.br

Data 23/08/22 a 26/08/22
Evento: Feira – Febratex
Local: Parque Vila Germânica
Blumenau/SC
Informações:
www.febratex.com.br

Data 15/03/22 e 16/03/22
Curso: Envelopamento decorativo - Só para
mulheres
Local: Centro de Treinamentos ImprimaxTec São Caetano do Sul - SP
Informações:
www.imprimaxtec.com.br

Data 15/03/22 e 16/03/22
Curso: Envelopamento automotivo - Só para
mulheres
Local: Centro de Treinamentos ImprimaxTec São Caetano do Sul - SP
Informações:
www.imprimaxtec.com.br

Data 28/03/22 e 29/03/22

Data 30/03/22 e 31/03/22

Curso: Envelopamento decorativo

Curso: Envelopamento automotivo

Local: Centro de Treinamentos ImprimaxTec -

Local: Centro de Treinamentos ImprimaxTec -

São Caetano do Sul - SP

São Caetano do Sul - SP

Informações:

Informações:

www.imprimaxtec.com.br

www.imprimaxtec.com.br

Data 30/05/22 a 02/06/22
Evento: Simatex (maquinário têxtil)
Local: Centro Costa Salguero - Buenos AresArgentina
Informações:
https://industriatextilexpo.ar.messefrankfurt.
com/buenosaires/en.html

Data 31/05/22 a 02/06/22
Evento: Emitex (indústria de vestuário) e
Confemaq (máquinas para vestuário)
Local: Centro Costa Salguero - Buenos AresArgentina
Informações:
https://industriatextilexpo.ar.messefrankfurt.
com/buenosaires/en.html

Evento: Feira – FuturePrint
Local: Expo Center Norte
Informações:

FORTALEZA - CE

Data 05/04/22 a 09/04/22
Evento: ExpoPrint Latin America 2022 e
ConverExpo Latin America 2022
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Verde
São Paulo-SP
Informações:
https://www.expoprint.com.br/pt

5 a 9 de abril de 2022
Expo Center Norte | SP

expoprint.com.br

EXPOPRINT &
CONVEREXPO LATIN AMERICA
A FEIRA MAIS ESPERADA DE 2022
#SIGAAEVOLUÇÃO
Apoio:

05 a 09 de abril de 2022
expoprint.com.br
Inscreva-se agora mesmo!

Para mais informações, ligue: (11) 4013-7979

REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO

Inscreva-se
agora mesmo!

