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NORMALIZA~AO

Viviane Pereira e Bruno Mort ara

Entendao PSD, .
padraoFograpara
,mpressao
digital
de pequenose
grandesformatos

o TC130 da ISO, onde sao feitas as nor- impressos, a parce 2 tracando da impressaodigitalde
ea parte 3 para grandes formacos.No enmas tecnicas de artes graficas, o debate produ<;:ao
sobre um conjunco de normas para im- canto, para uma parcelado mercado essas normas
pressao digital segue muico lentamence, deveriam estar proncas ha anos, mas o grupo aindesde o final de 2007 As normas existences de im- da luca para obter consenso em diversasquescoes.
Sabedora dessas dificuldades, a Fogra alema,
pressao digital - ISO 12747·7 para provas concratuais e ISO 1264 7· 8 para provas de verifica<;:ao(de- atraves de seu grupo de crabalho de impressao disign, propaganda)- nao servem paraos secoresque gital, criou em 2011 o PSD:Process Standard Digise desenvolveram rapidamence na ultima decada, tal. Traca-se de um padrao proprietar io que baliem especial grandes formatos e digital de peque- za concroles e processos que, uma vez acendidos,
nas tiragens. 0 TC130 trabalha na Familia ISO 15311, podem ser audirados pela Fogra, que encao cercicom a primeira parte sendo um conjunco de carac- fica fornecedores de servi<;osde impressao digital
terfsticas e mecricas para avalia<;:ao
de qualidade de que arendam a rais requisites. 0 PSD e baseado na

N

experiencia de certifica<;:
ao da ISO 12647-2 (norma
de offset), porem tendo a impressao digital e suas
caracterfscicas unicas como alvo.
Neste arcigo visitaremos o padrao da Fogra e
procuraremos emende r sua estrucura e aplicabi1idade, levando em coma o fato de nao ser uma
norma internacional.

de as graficasusarem dados elecr6nicos para armazenamenco de conceudo e croca de dados em codo
o processo de produc;ao de impressao,desde ode senvolvimencodo conceicode um producosgrafico
ace o seu acabamenco.Existem obstaculosque impedem a prepara<;:
ao de dados sob medida para to·
das as condi<;:oe
s de impressao, incluindo processos
anal6gicos e digitais. As condi<;:6es
de safda muicas
IMPRIMIR
DEMODO
PREVISIVEL
vezesnao sao conhecidas no momenta da cria<;:ao.
0 PSD esca em conformidade com a norma ISO
0 PSD ea descri<;:a
o de um processo induscrial15311-x - GraphicTechnology- Requirements for
mence oriencado e harmonizado para a impressao
printed matter utilizing digital printing technologi
es digital,desde a concep<;:
ao ate o produto final. Neste
for the commercialand industrialproduction - Part sencido, a Fogra defende que se uma produ<;:
ao for
1 - Parameters and measurementsmethods (Tec- realizada ucilizando materia-prima,insumos e equinologia Grafica - Requisicospara maceriais impres- pamencoscertificados pelo PSD, e certa a obten<;:ao
sos utilizando tecnologias de impressao digital para de melhor cusco,qualidade e desempenho, aliados
a produi:;aocomercial e industrial - Paree 1 - Para- a maior suscencabilid ade e redu<;:ao
de desperdicios.
metros e mecodos de medii:;ao)
, ainda sem cradu<;ao
Umadefini<;:ao
previade imagem e produto pode
no Brasil.Eum padrao em linha com o movimenco ser baseada em criterios espedf icos de qualidade.

ABRA NOVOS HORIZONTES EM

LUCRATIVIDADE
PARASUAEMPRESA
COM A LINHA DE IMPRESSORAS

NEW

TARC ~

~ Nos larguras 1.80m e 3.20m*
~

04, 08 OU 16
cabec;:as industria is 7pl

~

1200 dpi

PRE-REQUISITOS
BASICOS
PARAA CERTIFICACAO
PSD
CATEGORIA

I

l

26

REQUISITO
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aoPDF/X
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PDF/X
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PDF/X
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(Prova
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Essescriterios abordam reprodU<;aode cores, homogeneidade (uniformidade),resolu<;ao,componentes, alem de aspectos de permanencia como resistencia a luz ou resistencia ao atrito. Taiscategorias
sao os requisicosde avalia<;ao
do produto impresso.
Uma grafica que busque um elevado nfvelde
qualidade precisa pautar seu trabalho em regras
significativas, ou seja, um padrao. Para canto, o
PSDfornece orienta<;oesindustriais que vao desde a cria<;aodos dados, percorrendo todo o caminho para a impressao,com foco num controle de
fluxo de crabalho que aponte para um resultado
de impressao previsivel.
Guiada pelo lema lmprimir de modo previsive/,
o conceito do PSD e baseado em uma separa<;ao
encre concrole de processo e garanciade qualidade e refor<;aa imporcanciade se trabalhar com as
varias normas incernacionaisde concroles de cores,
arquivos,imagense medi<;aoem conjunto, criando,
assim, parametros complemencares.
Os tres principais objetivosdo PSDsao:

Resumo
deauditoriadeilumina9aoexternausando
dispositivos
portateis

reproduzir com precisao essas expectativas. 0 PSD
estabelece a reproduc;aoabsoluca(lado a lado),ou
seja, a capacidade de reprodu<;aode cor em rela<;aoa varies meios de comunicac;ao,com planilhas
e direcrizesque avaliam os impressos, alem de direcrizes para lidar com cores especiais e substratos com uma grande quancidade de agences de
branqueamento 6pcico.
Precisaodecor ou qualidade da cor no PSDea
proximidade visual encre uma impressao e a condic;aode impressao de referencia.Com relac;aoa
prova de contrato impressa,a ISO 12647-7 define
as tolerancias rigorosas para a sua criac;ao.
FLUXODETRABALHO
PDF/-X

Previsibilidade
Toda o fluxo de trabalho esca sujeito aanalise critica quanto a sua capacidade de realizac;ao, qualidade de impressao consistencee fidelidade deco r.
Assim, a Certifica<;aoPSDoferece diretrizes para
sustencac;aoda cria<;ao,pre-impressao e processamenco de arquivosPDF.

CONTROLE
DEPROCESSOS

Obterimpressos repetitivos
Em oucras palavras,obcer impresses visualmence
semelhances em diferentes processos de safda,de
forma conhecida e constance. 0 documenco fornece as direcrizes para esses concroles e os requisitos necessaries para se estabelecer os relat6rios
de qualidade.
FIDELIDADE
DACOR

Comunicai;aode cor consistente
As graficas precisam emender as necessidades
e expectativas de seus cliences e ser capazes de
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COMBINA(OES
MAISADEQUADAS

O Process Standard Digitalnao tern como objetivo limitar substrates, cincas,toner ou impressoras.
O que se precendee fazeras melhorescombinac;oes
para atingiros melhoresresultados.A padronizac;ao
permiceestabelecer criceriosvalidos e possiveis,sem
necessariamenteimpor rigidez ao processo. 0 PSD
se autointitula um documentovivo, poisencendeas
constancesmudan<;ascecnol6gicase inovac;oesem
produtos e servic;osde impressao.
Ainda nesse sentido e importancesaliencarque
a pr6pria normalizac;aoe um organismovivo,uma

vezque atualiza constancemencesuasnormas e cria
oucras novas, de forma a acender as exigencias de
mercado mais atuais.
Cada empresa a ser cercificadapelo PSDFogra
deve identificartres combina<;oesde configurac;ao.
Para a auditoria, a graficadeve fazer tres combina<;oesde subscrato,impressora e modo de impressao (para uma ou mais impressoras). 0 objecivo e
criar uma referenciaffsica por meio de uma prova
de concrato ou de validac;ao.Sao impressas as tres
combinac;oes,
que devemser represencativasda produc;ao,e pelo menos uma das tres precisaestar em
conformidade com a norma ISO 12647-7(prova de
concrato)ou ISO12647·8(validac;aode impressao).
DICASPRATICAS
0 PSDconcern um capftulo inceiro dedicado a

dicas pracicas.Sao informac;oesexcrafdas principalmence do LFPDesignerGuide da Color Alliance e, por isso,acualmence,apresenca informac;oes
com foco em grandes formatos. No encanco,a Fogra informa que deseja ampliar esse capfculo para
outros formatos. Por isso, qualquer um e convidado a compartilhar e discutir informac;oespara
aplicac;oesexistences e novas.
A graficainteressada em obter a certificac;aoPSD
deve responder a perguncascfpicas coma:
• Qual e o sistema de impressaoapropriado?
• Quais sao as propriedades de permanencia
e durabilidade relevances?
• Que aspectos da preparac;aode dados,
concrolede processos e garanciasda qualidade
precisam ser levados em considerac;ao?
Deve notar-se que as recomendac;oesde permanencia e durabilidade nao escao associadas a
um metodo de medi<;aode concreco.Primeiro, ha
muicas soluc;oesproprietarias utilizadas para esse
prop6sito. Emsegundo lugar,existem diferentes requisites nacionais(alemaes, nesce caso), de modo
que o que e exigidoem um pafs nao e necessariamente exigido em oucro. Para canto, ha uma lista
de metodos de medic;ao.
PROVAEMMAQUINA

A Fogradefende que enquanco na impressao convencionala provaem maquina foiquase extinca,ela
pode ser valida na impressao digital, uma vez que
pode ser convenienceusar a mesma combinac;aode
materiais para o impresso de referencia(prova de
conrrato, validac;aoda c6piaou provade maquina).

PUBLICO-ALVO

A Certificac;ao PSDdestina-se principalmente
aos fornecedores de servic;osde impressao digital, sejam eles de pequeno ou grande formatos,
com cecnologias eletrofotograficas ou jato de tinta. Esta volcada cambem aos compradores de impressao que desejam obter informai;:oessab re
impressao digital, uma vez que requisicos e diretrizes ajudam na negociac;aoe tomada de decisao para a aquisic;aode impressos, alem de evitar
exigencias inalcan<;ave
is.
BUSCANDO
A
CERTIFICA(AO
PSDFOGRA

As cabelas aqui reproduzidasapresentam os requisites minimos que devem ser atendidos pelas empresas que desejam a certifica<;aode acordo com
o documento PSDFogra.
Os requisites sao exigidose devem ser acendidos,enquanto as recomenda<;oesindicam a<;:oes
ou
concroles que podem ocimizar o processo.A lista de
verifica<;aotambem pode ser usada como procedimencos internos de medic;aoda qualidade.
Um ponco importance da certificac;aoea identifica<;aode cres combinac;oesrepresencacivas do
sistema. Sao combinai;:oes (combos)de RIP, sistema de impressao, modo de impressao e substrato
tfpicaspara a produc;ao. A lisca abrange cambem o
tipo de avaliac;aode car,ou seja, lado a lado,ou midia relativa.lsso e importance porque influencia o
tipo de avaliac;ao. As tres combinac;oes selecionadas constroem a base para a analisede dados e de
impressao, canto durancequanta ap6s a auditoria.
0 documenco PSDdefine que a gestao da qualidade pode ser considerada como cendo quat ro
componentes principais:planejamencoda qualidade, concrole de qualidade, garancia de qualidade e
melhoria da qualidade. A gescaoda qualidade e focada nao s6 na qualidade do produto ou servic;o,
mas cambem dos meios para alcanc;a-la. Nessesentido, o PSDrecomenda documencar uma serie de
informac;oessabre a organizac;aoe os equipamentos ucilizados. Nos casos em que os procedimentos operacionaispadrao {POPs)exigidos na norma
ISO9001(no Brasil, ABNTNBRISO9001) esciverem
disponfveis,deve-sedocumentar apropriadamence.
Esperamosque brevemente tenhamosa serieISO
15311publicada para podermos rraduzire adotar no
mercado brasileiro,obtendo alguns dos beneffcios
que os usuarios do PSDda Fogra obrem.
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