
NORMALIZAÇÃO
Bruno Mortara

O 19-º Prêmio Fernando Pini 
e as categorias da 12647

Cresce o interesse 
das gráficas pelas 
categorias ligadas 

à normalização
Neste ano, tivemos a satisfação de obser-

var que os gráficos se mobilizaram e en-
via ram mais produtos do que no ano 
passado para concorrer ao Prêmio Fer-

nando Pini na categoria de conformidade com a 
norma técnica de impressão da família 12647, par-
te 2 — impressão offset plana e rotativa com heat-
set —, assim como para concorrer na nova catego-
ria, a de conformidade com a parte 7 desta norma, 
relativa a provas di gi tais.

Além de mais inscritos, podemos dizer com ale-
gria que a qualidade dos produtos tem se apro-
ximado mais aos requisitos dessas normas. Isso 
significa que mui tos gráficos fizeram sua lição de 
casa: estudaram os requisitos das normas, investi-
ram em soft ware e instrumentos, fizeram melhor 

o controle de seus processos e escolheram mais 
cri te rio sa men te seus insumos.

A ferramenta de controle de qualidade basica-
mente utilizada pelo prêmio é a tarja de controle. 
No nosso caso, se le cio na mos a con cei tua da Ugra/
Fogra Media Wedge, V2. Somente através da lei-
tu ra de uma tarja de controle é possível verificar 
a precisão da impressão em relação aos requisitos  
colorimétricos das normas da família ISO 12647.

CATEGORIA 12.2 – CONFORMIDADE 
COM A NORMA NBR  ISO NM 126472
Em seu segundo ano de vida, a categoria 12.2 apre-
sentou bons concorrentes e a comissão julgadora 
se le cio nou amostras da pilha en via da através de 
cada participante e procedeu à lei tu ra da sua tarja. 

TestForm utilizado para a categoria 12.3
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A comissão utilizou um espectrofotômetro iOne, 
da XRite, com certificado dentro do prazo de vali-
dade e utilizou a ferramenta de certificação da cer-
tificadora suí ça Ugra, o UPPCT. Além disso, para dar 
 maior con fia bi li da de ao processo de seleção, a co-
missão tinha três espectrofotômetros à disposição. 
Fez medições com os três instrumentos e verificou 
que os resultados estavam dentro das margens de 
tolerância. Assim, a comissão escolheu um deles 
para desenvolver os trabalhos.

As lei tu ras foram fei tas e os resultados das dife-
renças entre os prin ci pais quesitos colorimétricos 
da norma e os valores obtidos nas lei tu ras foram re-
gistrados em relatório. Cada amostra recebeu uma 
pon tua ção e, não obstante as pou cas va ria ções per-
cebidas entre amostras do mesmo produto concor-
rente, foram se le cio na dos os melhores resultados 
de cada produto concorrente.

É importante observar que, apesar da organiza-
ção do prêmio ter disponibilizado cartilha com as 
instruções de como submeter o produto para esta 
categoria, hou ve um caso no qual o concorrente foi 
desclassificado por não ter impresso a tarja de con-
trole disponibilizada na mesma folha do trabalho.

CATEGORIA 12.3 CONFORMIDADE 
COM A NORMA NBR  ISO NM 126477
Esta é uma nova categoria do Prêmio Fernando 
Pini e isso também exigiu novos procedimentos 
por parte da comissão julgadora. O júri recebeu 
uma prova de cada concorrente e procedeu duas 
lei tu ras de cada prova, se le cio nan do a mais bem 
colocada, desde que não ficasse configurada uma 
im per fei ção do processo de lei tu ra.

A comissão utilizou o mesmo espectrofotôme-
tro iOne e a ferramenta de certificação da certifi-
cadora suí ça Ugra, o UPPCT.

As lei tu ras foram fei tas e os resultados das dife-
renças entre os prin ci pais quesitos colorimétricos da 
norma e os valores obtidos nas lei tu ras foram regis-
trados no respectivo relatório. Cada amostra rece-
beu uma pon tua ção, sendo se le cio na do o melhor 
resultado das duas lei tu ras.

Tarja de controle Ugra/FOGRA Media Wedge V2, licenciada para a ABTG

A ABTG disponibilizou 
em seu site manuais para 
a orientação técnica dos 
concorrentes nas duas 
categorias, 12.2 e 12.3

Fernando Pini
Manual da Categoria12.2 - 

CONFORMIDADE COM A NORMA 
NBR  ISO  12647-2

Comissão Técnica do Prêmio Fernando Pini
2009

A ABTG disponibilizou 

Manual da Categoria12.2 - 
CONFORMIDADE COM A NORMA 

Fernando PiniManual da Categoria12.3 - CONFORMIDADE COM A NORMA NBR  ISO  12647-7
Comissão Técnica do Prêmio Fernando Pini2009

FOGRA39 - 
Papéis tipo 1-2 
Couché brilho ou matte
versão 2.0 - 2009

A SEGURANÇA
Em seguida, ao final das lei tu ras das duas ca te go rias, 
foi fei ta a classificação dos produtos concorrentes 
em cada categoria e ran quea dos os re la tó rios colori-
métricos das melhores lei tu ras, lacrados em envelope 
e entregues à comissão organizadora. A classificação 
final dos cinco finalistas e vencedor (que somente 
será conhecido durante a festa da pre mia ção, na 
noi te de 24 de novembro) também 
foi colocada em envelope lacrado e 
entregue à comissão organizadora.

A FORÇA DO PRÊMIO FERNANDO PINI
É grande a nossa satisfação ao ver que o prêmio, 
além de fomentar as artes gráficas e projetar a in-
dústria gráfica na cio nal men te, está au xi lian do o 
ONS 27, que elabora as normas de artes gráficas 
no Brasil, a difundir o conhecimento e o entendi-
mento de que somente com o controle efetivo do 
processo gráfico teremos resultados consistentes e 
pre vi sí veis, isto é, qualidade.

Obrigado Prêmio Fernando Pini! 

BRUNO MORTARA  é superintendente do ONS 27, 
membro da Comissão Técnica do Prêmio Brasileiro 
de Excelência Gráfica Fernando Pini e professor 
de pós-graduação na Faculdade Senai de 
Tecnologia Gráfica
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