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NORMALIZA~AO 

Viviane Pereira e Bruno Mortara Entenda o PSD, . 
padrao Fogra para 
,mpressao digital 
de pequenos e 
grandes formatos 

N 
o TC130 da ISO, onde sao feitas as nor
mas tecnicas de artes graficas, o debate 
sobre um conjunco de normas para im
pressao digital segue muico lentamence, 

desde o final de 2007 As normas existences de im
pressao digital - ISO 12747·7 para provas concra
tuais e ISO 1264 7·8 para provas de verifica<;:ao (de
sign, propaganda) - nao servem para os secores que 
se desenvolveram rapidamence na ultima decada, 
em especial grandes formatos e digital de peque
nas tiragens. 0 TC130 trabalha na Familia ISO 15311, 

com a primeira parte sendo um conjunco de carac
terfsticas e mecricas para avalia<;:ao de qualidade de 

impressos, a parce 2 tracando da impressao digital de 
produ<;:ao ea parte 3 para grandes formacos. No en
canto, para uma parcela do mercado essas normas 
deveriam estar proncas ha anos, mas o grupo ain
da luca para obter consenso em diversas quescoes. 

Sabedora dessas dificuldades, a Fogra alema, 
atraves de seu grupo de crabalho de impressao di
gital, criou em 2011 o PSD: Process Standard Digi
tal. Traca-se de um padrao proprietar io que bali
za concroles e processos que, uma vez acendidos, 
podem ser audirados pela Fogra, que encao cerci
fica fornecedores de servi<;os de impressao digital 
que arendam a rais requisites. 0 PSD e baseado na 

PRE-REQUISITOS BASICOS PARA A CERTIFICACAO PSD 

CATEGORIA REQUISITO 1 RECOMENOACAO 

Dispositivos 
Oispositivo de medi9ao portatil (conforme • Contrato de manuten9ao 
ISO 13655), bem como um meio para idenlificar 

de medivao varia96es de curio e longo prazo 
• Alvos de referencia 

Software Transforma9ao de cor baseada em PDF- e EPS- Servidor de cor 

Software Dados-Preflight usando Arquivos POF/X Preflight semiautomatizado ou completo e corrigivel 

Licenya Ugra/Fogra Media Wedge CMYK V.3 Tarjas de controles adicionais (individuais) 

Funcionarios Sem requisitos formais 
• Seminarios Fogra 
• Seminario de prepara9ao PSD 
• Consultoria feita por um parceiro da DPE/PSO 
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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 aplicabi-
1 idade, levando em coma o fato de nao ser uma 
norma internacional. 

IMPRIMIR DE MODO PREVISIVEL 
0 PSD esca em conformidade com a norma ISO 

15311-x - Graphic Technology - Requirements for 
printed matter utilizing digital printing technologies 
for the commercial and industrial production - Part 
1 - Parameters and measurements methods (Tec
nologia Grafica - Requisicos para maceriais impres
sos utilizando tecnologias de impressao digital para 
a produi:;ao comercial e industrial - Paree 1 - Para
metros e mecodos de medii:;ao), ainda sem cradu<;ao 
no Brasil. E um padrao em linha com o movimenco 

de as graficas usarem dados elecr6nicos para arma
zenamenco de conceudo e croca de dados em codo 
o processo de produc;ao de impressao, desde ode 
senvolvimenco do conceico de um producos grafico 
ace o seu acabamenco. Existem obstaculos que im
pedem a prepara<;:ao de dados sob medida para to· 
das as condi<;:oes de impressao, incluindo processos 
anal6gicos e digitais. As condi<;:6es de safda muicas 
vezes nao sao conhecidas no momenta da cria<;:ao. 

0 PSD ea descri<;:ao de um processo induscrial
mence oriencado e harmonizado para a impressao 
digital, desde a concep<;:ao ate o produto final. Neste 
sencido, a Fogra defende que se uma produ<;:ao for 
realizada ucilizando materia-prima, in sumos e equi
pamencos certificados pelo PSD, e certa a obten<;:ao 
de melhor cusco, qualidade e desempenho, aliados 
a maior suscencabilidade e redu<;:ao de desperdicios. 

Uma defini<;:ao previa de imagem e produto pode 
ser baseada em criterios espedf icos de qualidade. 

ABRA NOVOS HORIZONTES EM 
LUCRATIVIDADE PARASUA EMPRESA 
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 

~ Baixo custo de manutenc;:oo 

~ Ate 320m2/h ** 

·ver sobre largu,as dispoof\•eis nos catak\'los Clos proclutos. 
• 'Ver detalhes sobre \'e!ocidade nos ca~~togos dos p1odutos. 
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PRE-REQUISITOS GERAIS PARA A CERTIFICACAO PSD 

CATEGORIA REQUISITO I RECOMENOAl;AO 

PDF/X Conclusao bem-sucedida do FograCert PDF/X-Creator Participar de um seminario relacionado ao PDF/X 

PDF/X 
Conclusao bem-sucedida do FograCert PDF/X-Output 
para uma das tres combinavoes 

conclusao bem-sucedida do FograCert - Validavao 
Criando uma referencia de Criac,ao de lmpressao ou Prova contratual para 

uma das tres combinavoes 

Avaliavao visual crilica 
Cabine de Visualizac,ao conforme a ISO 3664:2009 
(Prova: Cabine de Visualizavao FograCert decor 
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ou certificado de conformidade com a ISO 3664) 

Esses criterios abordam reprodU<;ao de cores, ho
mogeneidade (uniformidade), resolu<;ao, componen
tes, alem de aspectos de permanencia como resis
tencia a luz ou resistencia ao atrito. Tais categorias 
sao os requisicos de avalia<;ao do produto impresso. 

Uma grafica que busque um elevado nfvel de 
qualidade precisa pautar seu trabalho em regras 
significativas, ou seja, um padrao. Para canto, o 
PSD fornece orienta<;oes industriais que vao des
de a cria<;ao dos dados, percorrendo todo o cami
nho 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 garancia de qualida
de e refor<;a a imporcancia de se trabalhar com as 
varias normas incernacionais de concroles de cores, 
arquivos, imagens e medi<;ao em conjunto, criando, 
assim, parametros complemencares. 

Os tres principais objetivos do PSD sao: 

CONTROLE DE PROCESSOS 
Obter impressos repetitivos 
Em oucras palavras, obcer impresses visualmence 
semelhances em diferentes processos de safda, de 
forma conhecida e constance. 0 documenco for
nece as direcrizes para esses concroles e os requi
sitos necessaries para se estabelecer os relat6rios 
de qualidade. 

FIDELIDADE DA COR 
Comunicai;ao de cor consistente 
As graficas precisam emender as necessidades 
e expectativas de seus cliences e ser capazes de 

lmprimir paginas tipicas de testes tais como Altona 
Test Suite V1 e V2, GWG etc. 

Autocalibravao de dispositivos de prova atraves 
de meios corretivos de calibravao 

Resumo de auditoria de ilumina9ao externa usando 
dispositivos portateis 

reproduzir com precisao essas expectativas. 0 PSD 
estabelece a reproduc;ao absoluca (lado a lado), ou 
seja, a capacidade de reprodu<;ao de cor em rela
<;ao a varies meios de comunicac;ao, com planilhas 
e direcrizes que avaliam os impressos, alem de di
recrizes para lidar com cores especiais e substra
tos com uma grande quancidade de agences de 
branqueamento 6pcico. 

Precisao decor ou qualidade da cor no PSD ea 
proximidade visual encre uma impressao e a con
dic;ao de impressao de referencia. Com relac;ao a 
prova de contrato impressa, a ISO 12647-7 define 
as tolerancias rigorosas para a sua criac;ao. 

FLUXO DE TRABALHO PDF/-X 
Previsibilidade 
Toda o fluxo de trabalho esca sujeito a analise cri
tica quanto a sua capacidade de realizac;ao, quali
dade de impressao consistence e fidelidade deco r. 
Assim, a Certifica<;ao PSD oferece diretrizes para 
sustencac;ao da cria<;ao, pre-impressao e processa
menco de arquivos PDF. 

COMBINA(OES MAIS ADEQUADAS 
O Process Standard Digital nao tern como objeti
vo limitar substrates, cincas, toner ou impressoras. 
O que se precende e fazer as melhores combinac;oes 
para atingir os melhores resultados. A padronizac;ao 
permice estabelecer cricerios validos e possiveis, sem 
necessariamente impor rigidez ao processo. 0 PSD 
se autointitula um documento vivo, pois encende as 
constances mudan<;as cecnol6gicas e inovac;oes em 
produtos e servic;os de impressao. 

Ainda nesse sentido e importance saliencar que 
a pr6pria normalizac;ao e um organismo vivo, uma 

T 

vez que atualiza constancemence suas normas e cria 
oucras novas, de forma a acender as exigencias de 
mercado mais atuais. 

Cada empresa a ser cercificada pelo PSD Fogra 
deve identificar tres combina<;oes de configurac;ao. 
Para a auditoria, a grafica deve fazer tres combina
<;oes de subscrato, impressora e modo de impres
sao (para uma ou mais impressoras). 0 objecivo e 
criar uma referencia ffsica por meio de uma prova 
de concrato ou de validac;ao. Sao impressas as tres 
combinac;oes, que devem ser represencativas da pro
duc;ao, e pelo menos uma das tres precisa estar em 
conformidade com a norma ISO 12647-7 (prova de 
concrato) ou ISO 12647·8 (validac;ao de impressao). 

DICAS PRATICAS 
0 PSD concern um capftulo inceiro dedicado a 
dicas pracicas. Sao informac;oes excrafdas princi
palmence do LFP Designer Guide da Color Allian
ce e, por isso, acualmence, apresenca informac;oes 
com foco em grandes formatos. No encanco, a Fo
gra informa que deseja ampliar esse capfculo para 
outros formatos. Por isso, qualquer um e convi
dado a compartilhar e discutir informac;oes para 
aplicac;oes existences e novas. 

A grafica interessada em obter a certificac;ao PSD 
deve responder a perguncas cf picas coma: 
• Qual e o sistema de impressao apropriado? 
• Quais sao as propriedades de permanencia 

e durabilidade relevances? 
• Que aspectos da preparac;ao de dados, 

concrole de processos e garancias da qualidade 
precisam ser levados em considerac;ao? 

Deve notar-se que as recomendac;oes de per
manencia e durabilidade nao escao associadas a 
um metodo de medi<;ao de concreco. Primeiro, ha 
muicas soluc;oes proprietarias utilizadas para esse 
prop6sito. Em segundo lugar, existem diferentes re
quisites nacionais (alemaes, nesce caso), de modo 
que o que e exigido em um pafs nao e necessaria
mente exigido em oucro. Para canto, ha uma lista 
de metodos de medic;ao. 

PROVA EM MAQUINA 
A Fogra defende que enquanco na impressao con
vencional a prova em maquina foi quase extinca, ela 
pode ser valida na impressao digital, uma vez que 
pode ser convenience usar a mesma combinac;ao de 
materiais para o impresso de referencia (prova de 
conrrato, validac;ao da c6pia ou prova de maquina). 

PUBLICO-ALVO 
A Certificac;ao PSD destina-se principalmente 
aos fornecedores de servic;os de impressao digi
tal, sejam eles de pequeno ou grande formatos, 
com cecnologias eletrofotograficas ou jato de tin
ta. Esta volcada cambem aos compradores de im
pressao que desejam obter informai;:oes sab re 
impressao digital, uma vez que requisicos e dire
trizes ajudam na negociac;ao e tomada de deci
sao para a aquisic;ao de impressos, alem de evitar 
exigencias inalcan<;aveis. 

BUSCANDO A 
CERTIFICA(AO PSD FOGRA 
As cabelas aqui reproduzidas apresentam os requi
sites minimos que devem ser atendidos pelas em
presas que desejam a certifica<;ao de acordo com 
o documento PSD Fogra. 

Os requisites sao exigidos e devem ser acendi
dos, enquanto as recomenda<;oes indicam a<;:oes ou 
concroles que podem ocimizar o processo. A lista de 
verifica<;ao tambem pode ser usada como procedi
mencos internos de medic;ao da qualidade. 

Um ponco importance da certificac;ao ea iden
tifica<;ao de cres combinac;oes represencacivas do 
sistema. Sao combinai;:oes (combos) de RIP, siste
ma de impressao, modo de impressao e substrato 
tfpicas para a produc;ao. A lisca abrange cambem o 
tipo de avaliac;ao de car, ou seja, lado a lado, ou mi
dia relativa. lsso e importance porque influencia o 
tipo de avaliac;ao. As tres combinac;oes seleciona
das constroem a base para a analise de dados e de 
impressao, canto durance quanta ap6s a auditoria. 

0 documenco PSD define que a gestao da qua
lidade pode ser considerada como cendo quat ro 
componentes principais: planejamenco da qualida
de, concrole de qualidade, garancia de qualidade e 
melhoria da qualidade. A gescao da qualidade e fo
cada nao s6 na qualidade do produto ou servic;o, 
mas cambem dos meios para alcanc;a-la. Nesse sen
tido, o PSD recomenda documencar uma serie de 
informac;oes sabre a organizac;ao e os equipamen
tos ucilizados. Nos casos em que os procedimen
tos operacionais padrao {POPs) exigidos na norma 
ISO 9001 (no Brasil, ABNT NBR ISO 9001) esciverem 
disponfveis, deve-se documentar apropriadamence. 

Esperamos que brevemente tenhamos a serie ISO 
15311 publicada para podermos rraduzir e adotar no 
mercado brasileiro, obtendo alguns dos beneffcios 
que os usuarios do PSD da Fogra obrem. 0 

VIVIANE PEREIRA e chefe 
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BRUNO MORTARA e 
superintendente do 
ONS27, coordenador do 
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